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Abstract 
 

Danske universiteter har sat saksen på dagsordenen. Saksediagrammer bruges til at illustrere kønsfordelingen 

i et typisk karriereforløb i akademia, og tendens er klar: jo højere op i hierarkiet, man kigger, jo færre 

kvinder vil man finde. Det er dog imidlertid ikke en tendens, der kan tilskrives forskelle i uddannelsesniveau. 

Der er flere årsager til, at det er vigtigt at have (flere) kvinder i akademia, herunder at køn har en betydning 

for, hvad der bliver forsket i. Universiteter kan dermed siges at have medindflydelse på samfundets 

udvikling, hvortil der følger et medansvar for at sætte kønsinklusion på dagsordenen. 

I nærværende afhandling anskues rekrutteringsprocessen som et centralt redskab til at arbejde med 

kønsbalance i akademia. Formålet er dermed at belyse de initiativer, som nøgleaktører i 

rekrutteringsprocessen på danske universiteter oplever som værende effektive i arbejdet med kønsbalance. 

Dette undersøges kvalitativt gennem en eksplorativ og abduktiv tilgang, hvorved 13 semistrukturerede 

interviews med nøgleaktører i rekrutteringsprocessen fra syv forskellige danske universiteter sætter retning 

for projektet. 

Ved brug af tematisk kodning bliver seks relevante temaer identificeret, der af nøgleaktørerne 

opleves som værende effektive til at adressere kønsbalance; herunder øget fokus på søgearbejdet med afsæt i 

kønnede netværk, promotion track, standardiserede skabeloner til jobopslag og kønsbalancerede udvalg. 

Hertil er der yderligere fundet diverse kvalitetssikringsmomenter, der vurderes nødvendige samt effektive. 

Det bringes frem, at det tyder på, at der er et behov for yderligere uddannelse af beslutningstagere 

samt personaleledelse, således at bevidstheden om diversitetsledelse øges, for at belyste initiativer vil have 

størst mulig positiv effekt på arbejdet med kønsbalance. Derudover findes det sandsynligt, at lokal variation 

på tværs af, samt i høj grad også inden for, danske universiteter vil have betydning for, hvordan initiativer 

vurderes og implementeres, hvorfor fremtidig forskning anbefales at indtænke lokal variation. Desforuden 

finder nærværende afhandling det sandsynligt, at akademisk ‘excellence’, talent og potentiale har kønnede 

konnotationer, hvorfor yderligere forskning i meritokratiet som kønnet størrelse opfordres. 
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Chapter 1  

Introduction 
In Danish listed companies, there are more CEOs named Lars than there are female CEOs altogether 

(Rosenbæk, 2020). 

 

What this means is that even though there are currently only 44,154 people in Denmark named Lars 

(Danmarks Statistik, 2021c), as opposed to 2,935,188 women (Danmarks Statistik, 2021a) — equivalent to 

50.26% of the population who are women and 0.76% of the population who are named Lars (Danmarks 

Statistik, 2021b)— you are more likely to be CEO of a listed company in Denmark if your name is Lars than 

if you are a woman. 

 

We see a similar tendency in the largest companies in Denmark, with only 69 female CEOs within the 1,000 

largest companies (Dalgaard & Saabye, 2020). This represents a drop from 75 the year before (Dalgaard & 

Saabye, 2020). In the private sector more broadly, only 19% of managers (including middle managers, 

managers, and senior managers) are female (Dalgaard & Saabye, 2020). 

 

And it is not just at CEO and management levels that women are underrepresented. In 2019, women 

members made up only 19% of Boards of Directors and 15% of Executive Boards in Denmark (Danmarks 

Statistik, 2020). Thus, it appears that women are generally underrepresented in leadership and decision-

making positions within private business. 

 

Such positions are arguably important determinants of the strategic direction for companies, and 

consequently, for society; the products, knowledge, inventions, and so on that companies provide will affect 

what we consume, what we invest in, and what we know. Therefore, an imbalance in gender within 

leadership positions will arguably have effects that go beyond the individual company or institution. We will 

return to this later in this chapter, but the impact on society makes it more essential to explore how, when, 

and where initiatives for gender balance exist and what their implications are. 

 

The explanation for women’s underrepresentation in leadership positions cannot be ascribed to differences in 

the levels of education between men and women. The past ten years have seen a steady number of female 

graduates, with more female than male graduates (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). In 2014, 

517,161 people between the ages of 25 and 45 had completed a long-term higher education, of which 
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302,890 were women (Danmarks Statistik, 2014). This means that in 2014, women comprised 58.57% of the 

25 to 45 year-olds with long-term higher education. It is arguably these graduates who should now fill the 

ranks of top management, which is why it is not possible to relate the differences in decision-making and 

leadership positions to differences in the levels of education. And the slight overrepresentation of female 

graduates is a trend that has continued. In 2018, 12,678 women and 10,023 men graduated from a Danish 

university and from 2008 to 2018, the percentage of female graduates has fluctuated between 54% and 57% 

(Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). Thus, although fairly equal, there are more female graduates 

than male graduates in Denmark. 

 

It is not a recent development that more women graduate from higher education; this is a tendency that has 

been consistent since the 1970s (Danmarks Statistik, 2015). 

 

For PhD students, we see a close to equal gender distribution of graduates (Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse, 2020). In 2018, only seven more men than women completed a PhD, with a total of 2,075 

graduates (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). 

 

With more female graduates overall and arguably an equal gender distribution of PhD graduates, is this the 

same pattern we see when it comes to the researchers hired to teach these students? The short answer would 

be ‘no.’ 

 

In 2018, there were nearly twice as many men amongst the academic staff at Danish universities, with a 

predominance of men in all academic positions (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). This 

tendency applies across universities with only a few exceptions; see Figure 1. 
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Although the share of female professors has increased by approx. one percentage point a year since 2011, 

this gender imbalance is still greatest at the level of full professors, where only just under one in four 

professors is a woman (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). 

 

This is referred to as ‘the leaky pipeline’ or the ‘scissors,’ which is often illustrated by ‘scissor diagrams’ 

(Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). 

 

The leaky pipeline demonstrates that more men than women continue to higher positions within academia — 

but it does not reveal the reason. Thus, the leaky pipeline is a way to illustrate gender distribution at the 

position level and where women ‘leak from the pipe’. 
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At Danish universities, it is common to represent this through ‘scissors.’ Like the leaky pipeline, the scissor 

diagram is used to illustrate a typical career path in academia for men and women (Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse, 2020). 
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As the scissor diagrams shows, there is an equal gender distribution at PhD level, but the farther up the 

career ladder we go, the greater the imbalance. 

 

If we look at the upper management at universities, much the same pattern emerges, with men dominating 

leading positions (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). Across upper management positions and 

across Danish universities, only 24% of positions are filled by women, meaning that the decision-makers in 

Danish research are predominantly male (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). 

 

However, gender imbalance is not only evident towards the top of the hierarchy. There are also examples of 

academic areas that are highly dominated by either men or women. 

 

On opposite sides of the spectrum, we have humanities and science and technology, with 42% and 27% 

women amongst the academic staff, respectively (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). The 

proportion of women in science and technology remains the field with the lowest proportion of women, as 

well as the lowest development in female academics, although the field in itself has seen an increase in 

academic staff during the past ten years (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). Within the 

humanities, the number of researchers has increased overall during the past ten years (Styrelsen for 

Forskning og Uddannelse, 2020). However, humanities are the only area that has seen a slight decrease in 

researchers in the past years for both men and women, with a particular decrease in men (Styrelsen for 

Forskning og Uddannelse, 2020). 

 

But why is it important to have more women in academia? The rationale can arguably be divided into three 

main perspectives: legal reasons, moral reasons, and a ‘bottom-line’ perspective. In Denmark, there is an 

Equal Treatment Act that prohibits discrimination in relation to terms of employment 

(Beskæftigelsesministeriet, n.d.). Thus, it is mandated by law that men and women are treated equally in 

recruitment, relocation, and promotion (Retsinformation, 2011), which is why it is important that the 

practices implemented at universities support this. The principle of equal treatment argues that there is a 

moral responsibility to address gender balance and ensure that men and women have equal opportunities to 

develop talent and ambitions. We argue that the third aspect, the bottom-line perspective, relates to the 

capacity to develop and innovate using multiple perspectives, which will also benefit the quality and 

competitiveness of universities. Thus, apart from the argument that it seems equitable that women who are at 

least as educated and competent as their male counterparts are equally represented in decision-making 

positions, it is also important on a societal level that gender balance in academia is addressed. 
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In many ways, universities are co-determinants for the development of society. Universities are largely 

responsible for shaping a significant proportion of the people who make up society, many of whom will 

become the new decision-makers in companies and in society. As a consequence, universities arguably serve 

as role models and societal movers, which is why having education and research environments that 

contribute to mitigating imbalance and dismantling stereotypes is likely to prove important on a societal 

scale. 

 

Academia’s core function is to produce and communicate knowledge, which is essential for society. 

However, what is chosen to be researched can be affected by the gender distribution amongst researchers 

(Engelstad & Gerrard, 2005). Academia is made up of people who see, understand, and interpret the world 

based on their own experiences and perspectives, which can influence not only what is researched, but also 

how knowledge is produced and interpreted (Engelstad & Gerrard, 2005). Thus, scientific research is not 

necessarily genderless. 

 

This is illustrated by several fields of research that have been largely masculine, such as medical research. 

Medical research has historically focused on males, with drug development research done on male animals 

and clinical trials done with (human) men to a significantly larger extent than with women (Young, 2017). 

Diseases, treatments, and chemicals are likely to affect men and women differently, but as clinical trials are 

largely conducted only with men, less is known about diagnoses and treatments in women. This has several 

consequences, including the unknown effectiveness of treatment for women (Liu & Mager, 2016). 

 

There are many examples that indicate that society is not designed by women or for women. Research into 

gender differences in car accidents finds that women are 71% more likely to get moderately injured in a car 

crash, 47% more likely to get seriously injured, and 17% more likely to die than men (Kahane, 2013). The 

reason for this is simply that cars are designed based on the dimensions of the ‘average man’ and test 

dummies similarly represent the characteristics of the ‘average man’ without any consideration of how men 

and women’s body structures differ (Linder & Svedberg, 2019). Also, studies suggest that indoor climate 

regulation systems are based on the metabolic systems of men, which means that buildings are “intrinsically 

non-energy efficient in providing comfort to females” (Kingma & van Marken Lichtenbelt, 2015, p. 1). This 

simply means that buildings, including offices, are generally too cold for women, as the optimal temperature 

is identified through research on men. This brings us back to how matters of by whom, and for whom, 

research is conducted will impact the societal relevance and quality of the outcomes and how we 

consequently structure our society. Thus, in order for society to be equipped to fit both men and women, 

more women must take part in the production of knowledge, as this will affect what kind of knowledge is 

produced, as well as how this knowledge is interpreted. Balanced research will ultimately provide better 
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results, and thus be a better investment (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). For these reasons, 

more women in decision-making positions within academia is not only important for the individual, but for 

society as a whole. 

 

This is argued to resonate with Danish universities, which are all in the process of addressing the gender 

balance in academic staff. As universities are largely co-determinants of the development of society, this 

dissertation proposes that universities are also key players in working with, and towards, gender balance. The 

curiosity that drives this dissertation is but what exactly do universities do to improve gender balance and 

how are the effects perceived? 

 

The leaky pipeline suggests that women ‘leak from the pipe’ beginning at the position of assistant professor, 

and then the leak gradually intensifies with associate professors and professors. Between 2016 and 2018, 

5,744 academic positions (assistant professor, associate professor, and professor) were filled at Danish 

universities (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). Out of these, only 37% of the positions were 

filled by women (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020). These data indicate that not only do women 

leak from the pipe, but they are also hired for academic positions at a significantly lower rate than men. We 

consider the leaky pipeline and the data presented above as key premises for why it makes sense to consider 

recruitment at the key career turning points. 

 

Thus, this dissertation posits that the recruitment process at Danish universities is consequently an 

instrument to influence gender (im)balance at Danish universities. Based on this, we find it interesting to 

examine how recruitment processes are used by Danish universities to work with gender balance, and what 

the opinions, experiences, and measures are in relation to using recruitment processes as a tool to redress 

gender imbalance. Through an exploratory research approach, this dissertation seeks to explore and identify 

answers to the following question: 

 

What are the measures and initiatives that are perceived as effective to manage gender balance by key 

agents in the recruitment process? 

 

In order to answer this research question, we seek to understand the steps involved in the recruitment process 

at universities, as well as what key agents find could effectively address gender balance during the 

recruitment process. 

 

The research project will progress as follows. Chapter 2 will make clear the aim and scope of the present 

dissertation. In Chapter 3, we will review existing literature on recruitment processes, job postings, and the 
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role of management in relation to academia and gender (im)balance using a thematic structure. Chapter 4 

will present the methodological considerations and choices and present the research design and analytical 

strategy. Chapter 5 seeks to analyze the measures and initiatives presented by key agents as effective for 

managing gender balance. Chapter 6 will discuss the findings, methodological challenges and limitations, 

and propose future research. Finally, we will present our conclusion in Chapter 7. 

 

In the present dissertation, ‘she’ will be used as a generic pronoun referring to both male and female 

referents. 

 

It is important to note that this dissertation is based on a traditional, binary, biological distinction of gender 

relying on constellations of chromosomes, as opposed to a socially constructed conception of masculine and 

feminine traits acquired through social processes. However, we would like to clarify that this distinction does 

not reflect our personal opinions, and that we acknowledge that in gender studies and in gender practice, 

more genders are recognized and recent gender studies point to a gender diversity perspective, rather than a 

gender binary perspective (DeFrancisco & Palczewski, 2007). 

 

However, the binary, biological distinction reflects available data on gender research within academia and 

academic positions, which is why we have decided to research gender balance focusing on men and women. 

Although it is possible that we could have collected data that encompassed a broader understanding of 

gender, it would be difficult to support any qualitative research, as all secondary (quantitative) data only 

track the biological gender of staff. 

 

We realize that examining gender through a binary, biological classification may potentially limit the 

findings, but it is our belief that, at this time, we would not have had the necessary resources to conduct this 

research using a nonbinary understanding of gender. This, however, would be interesting for future research 

to take into account, and it is our hope that it will become possible to draw on statistics that include broader 

representation in terms of gender, and that researchers will consequently introduce a broader spectrum of 

gender in future research into gender balance in academia. 

 

Throughout this dissertation, the need will arise to address terminology used for concepts that we refer to. 

This will be dealt with locally in the text as we proceed. For the English terminology used to describe 

positions and committees at universities, we refer to the list of Danish-English educational terminology 

provided by the Ministry of Higher Education and Science. 
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Chapter 2 

Aim and Scope 
As elucidated in Chapter 1, gender imbalance in academia is alive and well. Research into gender balance, 

gender equality, and gender inclusion is extensive, and the possible reasons and solutions are equally so. 

 

This dissertation seeks to contribute to the understanding of the recruitment process as an instrument to 

influence gender balance. As argued in Chapter 1, more women are needed in academia and the present 

dissertation seeks to contribute to existing research by identifying how gender balance is addressed in 

recruitment initiatives. The aim is to examine and make visible what key agents in the recruitment process at 

Danish universities perceive as effective measures to manage gender balance. The hope is that this 

exploratory study will increase the understanding of the steps in the recruitment process that are most likely 

to address gender balance, shed light on the differences and similarities between Danish universities in this 

regard, and explore the perceptions of those involved in the recruitment process. 

 

It is outside the scope of this dissertation to operationalize the findings, which is why the present research 

must be viewed as preliminary work for additional research into how key agents in the recruitment process 

perceive and address gender balance, in order to provide a framework on how measures and initiatives are 

put into effect. 

 

Although we acknowledge that gender imbalance is not only a question of underrepresentation of women in 

(decision-making positions) in academia, but also a question of scientific fields with underrepresentation of 

either men or women, this dissertation will solely examine gender balance with a focus on women’s 

underrepresentation in academia. For this reason, ‘gender imbalance’ in this dissertation refers to the 

observation that women are generally underrepresented in academia, and especially so further up in the 

hierarchy. 

 

The research question of this dissertation naturally determines the scope to contain the measures and 

initiatives that are proposed by key agents and perceived to be effective to address gender balance. However, 

several decisions related to delimitation were made prior to formulating the research question. 

 

It can seem difficult to effectively examine isolated initiatives for gender imbalance due to the extensiveness 

and interconnectedness of the issue. Based on existing literature, it is our belief that there are also systematic 

and structural elements in academia, as well as in the recruitment process and career path, that continue to 
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put women at a disadvantage and sustain gender imbalance. This could include lower wages and the way in 

which a career path is structured with key turning points correlating with the average age women start to 

birth children (Fothergill & Feltey, 2003). In continuation of this, research suggests that parental leave will 

have more negative consequences for women’s careers than for men’s (DFiR, 2018). 

 

As previously noted, gender imbalance is also reflected in academic fields that are perceived as either 

predominantly feminine or masculine. With this, there is also the notion of perceived prestigiousness. 

Research indicates that as more women enter academic fields that have predominantly been occupied by 

men, prestigiousness and subsequent wages decrease (Mainardi et al., 2019). 

 

Moreover, previous research suggests that culture, biases, and gender stereotypes are likely factors that affect 

recruitment processes (Rivera, 2017). An examination into these elements would increase the understanding 

of the scope of the issue of gender balance, as well as propose other points of attention for the 

implementation of initiatives to address gender balance. Similarly, research identifies cognitive differences 

between men and women that are likely to affect the gender distribution, including how men and women 

differ in their evaluations of own qualifications (Mohr, 2014). Research also suggests that women are 

generally more risk averse than men (Di Mauro & Musumeci, 2010), which could indicate that the unsecure 

job structure of academia would appeal more to men than to women. This leads to the question of whether 

the leaky pipeline is a manifestation of women opting out of academia, or if women are overlooked in 

selection practices. 

 

As evidenced, the issue of gender balance in academia is extensive and complex, even when limiting the 

focus to the recruitment process. Due to this, the above-mentioned elements are outside the scope of this 

dissertation and will not be examined further. Nevertheless, we acknowledge that an examination into those 

factors would be beneficial to take into account in the examination of the recruitment process. The elements 

touched upon here are likely to have significant impact on academia and would consequently be necessary to 

incorporate in order to conduct comprehensive research on how to mitigate the underrepresentation of 

women in academia. 

 

2.1 Standardized Recruitment Process 

The following figures visualize the recruitment process. This will allow us to make the foundation for the 

present dissertation clear. As our research examines the recruitment process at Danish universities, we found 

it relevant to visualize this process in order to provide the basis for a clear understanding and to place our 

findings within the recruitment process in Chapter 7. 
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Figure 4 visualizes the standardized recruitment process at Danish universities based on information on the 

recruitment process provided by interviewees. It is important to note that the universities employ different 

quality reviews of the various stages in the recruitment processes.  However, as the quality reviews differ 

across universities, these have not been included in the standardized figure and will instead be explored in 

subchapter 5.5. 

 

The figure above represents the typical recruitment process that one must go through to be hired for a 

position at a Danish university; postdoc, assistant professor, associate professor, or professor. However, in 

academia, there is also the possibility to be hired on a tenure-track program, which entails moving from the 

position of assistant professor to associate professor if you meet predetermined requirements. The tenure-

track program is visualized in Figure 5. Although tenure track was not a measure that interviewees 

mentioned, the model of tenure track is important to mention due to the recent possibility to copy this model 

later in the recruitment process, as seen in Figure 6. 

 

 

Although there have been several ways to describe the possibility presented by the new Ministerial Order on 

Job Structure for Academic Staff at Universities to introduce a program similar to tenure track from the 

position of associate professor to professor, the majority of the interviewees have referred to this as 

promotion track, which will be the term used going forward. This model is largely based on the model of 

tenure track but will be implemented as a measure to promote academics from associate professor to 

professor without the need to recruit them again. Promotion track has not yet been implemented at any of the 

universities, but all point to the possibility of implementing promotion track as an initiative that could prove 

effective to address gender balance. 
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Thus, as illustrated in the following figure, the standardized recruitment process could be implemented to 

replace the typical recruitment process for the positions of associate professor and professor. Nevertheless, it 

is important to note that neither tenure track nor promotion track would necessarily replace the ‘original’ 

recruitment process, but merely would provide the possibility to hire academics on such a program. Figure 7 

illustrates how a career path could look if tenure track and promotion track programs are implemented. 

 

 

 

The figures presented above will be used in Chapter 7 to place our findings within the recruitment process. It 

is our hope that this will provide a sense of clarity as to where in the recruitment process key agents find that 

there is the most potential to effectively address gender balance. 
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Chapter 3 

Literature review 
Research into gender and gender inclusion and balance is extensive. As this project seeks to understand the 

initiatives and measures employed and perceived to be effective in relation to addressing gender balance at 

Danish universities, the coming chapter will explore existing literature and research on three overall themes, 

identified through an extensive literature search: 1) recruitment processes at universities, 2) wording in job 

postings, and 3) the role of management. 

 

Our literature review is organized and presented thematically, with the aforementioned themes identified as 

the themes most relevant and significant to our research. Table 1 shows our Thematic Analysis Grid 

(Saunders et al., 2019), which has formed the basis of our literature review. The Thematic Analysis Grid is 

based on a literature search using Google Scholar, Publish or Perish, and LibSearch. In our literature search, 

we have used search terms and phrases to locate relevant literature, as well as examined references made to 

other researchers within the relevant literature. 

 

In line with our abductive approach, we conducted our literature search after data collection, but before 

analyzing our data. Consequently, our search terms and phrases were linked to the initial understanding of 

the data and were recruitment, gender, gender balance, academia, responsibility for gender balance, 

universities’ recruitment, and job postings. 

 

 



Page 17 of 459 

 

 



Page 18 of 459 

 

 



Page 19 of 459 

 

 

  



Page 20 of 459 

 

 

  



Page 21 of 459 

 

 

  



Page 22 of 459 

 

 



Page 23 of 459 

 

 

 

In the selection of relevant literature, we have made sure that all articles have been peer-reviewed, which we 

used to assess the value of the article before we read it. Upon identifying potentially relevant literature, we 

began by reading the abstract and conclusion to determine potential relevance to our research area. If deemed 

potentially relevant, we added the article to a preliminary Thematic Analysis Grid. Once we believed we had 

sufficient research to organize our literature, which was mainly based on our further searches referring to 

research we had already read (Saunders et al., 2019) we read all articles at length while writing notes and 

modified the Thematic Analysis Grid when necessary. Also, in reading the articles at length, we found new 

potentially interesting literature based on citations, which were then added to the preliminary Thematic 

Analysis Grid. After, we followed the same process to determine if it was in fact relevant to this research. 

 

As illustrated in Table 1, the literature search resulted in 22 relevant articles, which are presented 

chronologically in the table but will also be discussed thematically in the coming subchapters. Based on the 

reviewed literature, this dissertation seeks to contribute to the understanding of the perceived effects of the 

initiatives brought forward by key agents in the recruitment process at Danish universities. 

 

3.1 Recruitment process 

Even though diversity is seen as an advantage in a competitive system like academia and the avoidance of 

discrimination in recruitment within academia has become a focus, women are still underrepresented in 

academia (Abramo et al., 2015). The following subchapter intends to examine current literature in regard to 
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the initiatives in the recruitment process found to be effective or to hinder gender balance. These initiatives 

include transparency, gender-balanced committees, and the initial search process and network. 

 

3.1.1 Transparency 

According to Van den Brink, Benschop & Jansen (2010), the academic recruitment process can be 

interpreted as rather informal, as only a select few are involved in decision-making and know about the 

evaluations made of applicants. As the evaluations that lead to the decision are confidential, managers of the 

recruitment process cannot be held accountable for outcomes (Van den Brink et al., 2010). Van den Brink et 

al. (2010) and Bagilhole (1993) note that there is a risk that gender bias and discrimination towards women 

occur when the process is obscure and confidential, and according to research by Van den Brink et al (2010), 

current procedures may allow unethical practices such as nepotism or decisions based on a ‘gut feeling,’ 

which in turn foster gender imbalance. In order to mitigate this, Van den Brink et al. (2010) argue that 

transparency is perceived as one of the key initiatives to decrease gender imbalance, as it can help make the 

process fairer by allowing people from outside the organization to follow the university’s actions during the 

process. 

 

Van den Brink et al. (2010) have found that even though universities have focused on making their processes 

more transparent in recent years (including sharing documents and protocols that clarify the process and 

submitting reports that must be approved by the University Board) there is a fine balance between what can 

be shared with the public and what cannot. Consequently, Van den Brink et al. (2010) suggest that the 

potential for transparency of recruitment processes is somewhat limited, and that parts of the information 

(including evaluations of applicants) can only be made visible to specific groups of people. Similar to this, 

Van den Brink, Brouns & Waslander (2006) distinguish between open, semi-open, and closed recruitment 

processes. Although their hypothesis was that women would benefit from open processes, they did not find 

any significant data supporting this (Van den Brink et al., 2006). Nonetheless, their study showed that the 

majority of both male and female professors are recruited under closed procedures, which supports the 

general perception of the recruitment process as informal (Van den Brink et al., 2006). 

 

Due to such limitations, Van den Brink et al. (2010) suggest that the processes described by universities 

should be regarded as a picture of the ideal process rather than the actual process, which is why the research 

questions whether transparency does in fact increase accountability of the recruiters. If resources are limited, 

Van den Brink et al. (2010) note that positions might be given ‘under the table,’ and that gender equality 

requirements might be evaded by saying that it was not possible to find any qualified female candidates for 

the position or committee without any real consequences ensuing. Consequently, Van den Brink et al. (2010) 
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question whether the notion of transparency is used mainly as a tool to give the impression that the process is 

open, even though that might not be the case. 

 

3.1.2 Gender-balanced committees 

There are disagreements as to whether or not gender-balanced committees increase the number of women 

hired at universities. Some researchers suggest that committee members tend to select same-sex applicants, 

applicants similar to themselves (Abramo et al., 2015; Van den Brink et al., 2006; Zinovyeva & Bagues, 

2015), which is why it is proposed that having women on committees is likely to increase the number of 

female applicants hired (Abramo et al., 2015; Van den Brink et al., 2010). Similarly, Van den Brink et al. 

(2006) suggest that there is a difference in gender behavior, and that it therefore seems likely that women on 

committees would contribute with different observations and perceptions than their male counterparts. 

 

However, Bagilhole (1993) notes that academia is largely male-dominated, which is likely to also affect 

committees. Due to such male-dominance, Méndez & Busenbark (2015) suggest that both men and women 

in academia are likely to associate characteristics of leadership positions with stereotypical male features, 

which would indicate that gender-balanced committees would have no effect on the number of female 

applicants hired. Even if perceptions between men and women do differ, Bagues, Sylos-Labini, & Zinovyeva 

(2017) find that women on committees do not affect decision-making to such a degree that it has any 

significant effect on gender balance. This notion is supported by Bagilhole (1993), who argues that the 

practices at universities are driven by male standards and rules that undermine the female role in academia. 

Bagues et al. (2017) also suggest that women on committees might even have a counteractive effect, as 

men’s resistance to hiring a female applicant might increase. 

 

According to research by Mitchell & Hesli (2013), women are asked to provide a lot more faculty service 

like committee work than men. Consequently, it is suggested that women need to devote more time to 

committee work than their male counterparts, and as this is likely to be perceived as less important than 

research, it is likely to have negative effects on women’s academic careers (Mitchell & Hesli, 2013). 

 

3.1.3 Initial search process and networking 

Due to strong competition within academia, researchers address the importance of having a network in order 

to enhance job performance and advance one’s career (Todd & Bird, 2000; Van den Brink & Benschop, 

2014). Similarly, mentor support during an academic career can help further one’s career and gain increasing 

responsibilities (Van den Brink & Benschop, 2014). 
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However, research suggests that women do not always have the same access to networks or support during 

their academic career as compared to their male counterparts. This can cause disadvantages for women, as 

they are consequently less visible in the community, which lowers the chances of being scouted, hired, or 

promoted to the same extent (Bagilhole, 1993; Van den Brink, 2011; Van den Brink & Benschop, 2014). 

Research by Van den Brink & Benschop (2014) elaborates on this by arguing that networks tend to be 

gendered, which causes women to be less integrated into men’s networks. Given that men benefit more from 

networks than women, this is likely to enforce and sustain gender imbalance in academia (Van den Brink, 

2011; Van den Brink & Benschop, 2014). 

 

Tienari, Meriläinen, Holgersson & Bendl (2013) also find that gender is similarly woven into executive 

search processes. Thus, the research suggests that women are excluded from top management through the 

very way in which search processes are conducted. Similar to Bagues et al. (2017), Tienari et al. (2013) 

suggest that the characteristics described for the desired candidate are male-dominated to such a degree that 

the position only appeals to men. Initiatives to address gender balance through recruitment agencies are thus 

redundant, as the profiling of the desired applicant does not encourage a broader search. This is why Tienari 

et al. (2013) argue that an initiative to make search processes more objective through recruitment agencies 

does not, in itself, reflect active measures to recruit women. 

 

Based on the three sub-themes discussed above, the present dissertation seeks to examine if key agents in the 

recruitment process at Danish universities perceive transparency and gender-balanced committees as 

effective tools to address gender balance. Furthermore, this dissertation intends to explore which initiatives 

key agents perceive to be relevant in the initial search. 

 

3.2 Wording in job postings 

Job postings are found to be an important recruiting instrument (Askehave & Zethsen, 2014; Tang et al., 

2017) and a measure to persuade potential applicants to apply (Hentschel et al., 2020). For this reason, it is 

of great importance that job postings are formulated in a way that maximizes the ability to attract qualified 

potential employees, and that no group of suitable applicants feels discouraged to apply (Böhm et al., 2020). 

 

However, several researchers have hypothesized that wording in job postings is gendered (Askehave & 

Zethsen, 2014; Böhm et al., 2020; Breese, 2020; Gaucher et al., 2011; Hentschel et al., 2020; Tang et al., 

2017) and can be gendered to such an extent that it sustains gender inequality in occupations that are 

traditionally male-dominated (Askehave & Zethsen, 2014; Gaucher et al., 2011). 
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Based on two large-scale naturalistic studies, Gaucher et al. (2011) content-coded more than 4,000 job 

advertisements to examine the effects of gendered wording on individuals’ appraisals of occupations through 

a series of studies in which the masculine and feminine wording was manipulated to assess the causal 

relationships between “gendered wording and perceptions of gender diversity, job appeal, and anticipated 

feelings of belongingness” (p. 112). Gaucher et al. (2011) found that job postings in male-dominated fields 

contained more masculine wording than postings from female-dominated areas, which they reported might 

not be entirely innocuous. The reasons given for this were that masculine wording made people predict a 

relatively higher number of men within that particular occupation, thus affecting people’s perceptions of 

gender diversity. Perhaps most important for the ability of these institutional-level biases to actually maintain 

gender inequality was that masculine wording signaled to women that they did not belong, and consequently, 

led to decreases in women’s job appeal ratings and anticipated belongingness, regardless of whether they 

perceived themselves as having the skills to perform the job (Gaucher et al., 2011). The research also found 

that men showed only a slight preference for masculine-worded job postings, and they could not document 

any effects of gendered wording on men’s anticipated feelings of belongingness (Gaucher et al., 2011). 

 

According to Tang et al. (2017), such gender bias is reduced by understanding the characteristic gender 

differences in job postings as this helps to reduce the effects of masculine and feminine stereotypes. Similar 

to Gaucher et al. (2011), Tang et al. (2017) also report that gendered language plays a part in job postings 

and the subsequent applicant pool. However, unlike Gaucher et al. (2011), Tang et al. (2017) find that the 

wording of the job postings is less influential than potential applicants’ preconceived notions of the job type, 

indicating that other properties are more likely to affect gender perceptions. This was not the initial aim of 

the research, which was to “better identify specific gendered words or phrases” (Tang et al., 2017, p. 16). But 

based on a comprehensive, longitudinal job advertisement dataset from LinkedIn with job posts over ten 

years (from 2005 to the end of 2016), Tang et al. (2017) found that masculine-biased job postings, although 

still present, had decreased over the years, with employers increasingly moving away from gendered 

wording in job postings. However, the research found that moving towards gender-neutral job postings did 

not manifest in gender neutrality in the job market, and that underlying biases proved bigger determinants of 

the likelihood to apply for a job than gendered wording. Nevertheless, Tang et al. (2017) still point to 

“awareness of using more inclusive language and/or using less masculine language” (p. 11) as part of the 

change. 

 

Contrary to Tang et al. (2017), Askehave & Zethsen (2014) found, through their research into the role of 

linguistic barriers in explaining the lack of women in top management, that executive job postings are 

largely dominated by masculine wording of leadership traits. This, they found, is likely to result in more men 

or individuals with masculine traits identifying with the executive positions’ requirements (Askehave & 
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Zethsen, 2014). Based on their research, Askehave & Zethsen (2014) confirm that linguistic barriers, such as 

how top management positions and leadership qualities are presented, are likely to be part of the reason for 

the lack of women in top management. Thus, similar to Gaucher et al. (2011), Askehave & Zethsen (2014) 

note that the wording and presentation in job postings can be gendered to such an extent that it sustains 

gender inequality. 

 

Böhm et al. (2020) build on research brought forward by several others, including Gaucher et al. (2011) and 

Tang et al. (2017), that some job postings have hidden biases that hinder women from applying for the job 

through primarily masculine-stereotyped words. Based on this, Böhm et al. (2020) introduced an approach 

and prototype of a tool to measure gender bias in job postings that was applied to a random sample of IT job 

postings on the German market. With this tool, Böhm et al. (2020) sought to identify specific words in job 

postings that could impact whether women felt addressed (either positively or negatively), as well as 

calculate a gender bias score in which the gender-neutrality of job postings is measured and evaluated, and if 

necessary, possible re-wordings are suggested to reduce gender bias. In this research, Böhm et al. (2020) 

distinguish between ‘push’ and ‘pull’ words, which refer to words that will push a potential female applicant 

away (most often, stereotypical masculine words) and words that might pull potential female applicants 

(typically, stereotypical female words). Consequently, this research suggests that the number of female 

applicants for a position might be increased by using unbiased or gender-neutral wordings in job postings. If 

push words related to tasks are not possible to avoid, Böhm et al. (2020) note that these should be 

counteracted by pull words to encourage women to apply based on the job posting. On a similar note, 

Gaucher et al. (2011) found that replacing masculine wording with parallel female wording would increase 

women’s incentives to apply, although this might have unintended consequences for agentic women, as 

requirements for warmth or communion might be implicitly introduced. This risk of discriminating against 

agentic women might potentially be diminished by the notion put forward by Böhm et al. (2020) to add more 

pull words instead of replacing push words. 

 

However, Breese et al. (2020) have studied gender bias in information technology job postings using the 

masculine and feminine words presented by Gaucher et al. (2011). Masculine words include, but are not 

limited to: determined, outstanding, competences, leadership position, direct, active, analytical, rational, 

outspoken, corporate influence, and assert. Feminine words include, but are not limited to committed, 

responsible, sociable, conscientious, sensible, sincere, cooperate, social responsibility, honest, and 

communicate (in: Hentschel et al., 2020). Based on data analysis of 1,500 descriptions covering three job 

titles within information technology (Cybersecurity Analysis, Programmer Analyst, and Systems Analyst), as 

well as an analysis of 22,000 technology jobs, Breese et al. (2020), in direct contrast to previous research, 

found no gender bias overall. With reference to Gaucher et al. (2011), Breese et al. (2020) examined whether 
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gendered wording in job postings could be to blame for gender imbalance within information technology. 

Based on their research, Breese et al. (2020) rule out the male bias Gaucher et al. (2011) found in job 

descriptions and note that such male bias appears to no longer exist in 2017 or 2020. On the contrary, Breese 

et al. (2020) identified a small female bias in job postings for information technology workers. Despite the 

identified female bias in job postings, Breese et al. (2020) note that this has not led to a proportional increase 

in women within this specific workforce. 

 

This might potentially be explained by looking to Hentschel et al. (2020), who propose that gendered 

wording is not the sole determinant of women’s hesitancy to apply for jobs and career development 

programs. Somewhat in line with Tang et al. (2017), Hentschel et al. (2020) point to gendered wording in job 

postings as just one important factor. Although this research still places greater emphasis on the implications 

of gendered wording in job postings, Hentschel et al. (2020) found that there are more recruitment signals 

that women rely on when deciding whether or not to apply, including other gender-inclusive signals such as 

a female recruiter. If other gender-inclusive signals are observed, the negative effects of stereotypically 

masculine wording are likely to be reduced (Hentschel et al., 2020). Thus, in line with the previously 

explained research, Hentschel et al. (2020) point to stereotypically masculine wording in job postings as 

having negative effects on women’s evaluations of career development programs and application intentions; 

however, unlike previous findings, they find that these negative effects can be mitigated if the recruiter is a 

woman. However, this has only been found true for younger women under the age of 40, which is likely due 

to levels of experience (Hentschel et al., 2020). Thus, the research of Hentschel et al. (2020) proposes that 

young women’s hesitancy to apply only exists “when all characteristics in the recruitment process are male-

typed” (p. 14). 

 

Similarly to Gaucher et al. (2011), Hentschel et al. (2020) document that stereotypically masculine wording 

in job postings results in lower anticipated belongingness, lower expected success of an application, and 

lower application intentions for women, but has no implications for men’s anticipated belongingness, 

expected success of an application, or application intention. Also, increasing stereotypically feminine 

wordings increases the aforementioned evaluations for women and results in greater willingness to apply, 

whereas increasing stereotypical feminine wording will still not have an effect on men’s evaluations 

(Hentschel et al., 2020). Based on the notion that men are equally likely to apply regardless of gendered 

wording or other recruitment signals, Hentschel et al. (2020) note that it appears generally beneficial and 

ethical to use stereotypically feminine wording as well as female recruiters. 

 

We place our view of the implementation of measures along the lines of Gaucher et al. (2011), who note that 

even when institutional procedures (including gendered wording in job postings) are likely to have a 
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discriminatory effect, it is unlikely that there is discriminatory intent. Also, Gaucher et al. (2011) note that 

most, if not all, gendered wording in job postings is likely to emerge through biases that work outside of 

awareness. The present dissertation believes that this makes the concept of language in job postings all the 

more essential to elucidate. To our knowledge, no prior research exists into the perceptions of wording in job 

postings by key agents in the recruitment process at universities or how wording is used (if at all) to 

positively or negatively affect gender balance. For this reason, this dissertation finds it interesting and 

important to examine whether job postings are an initiative that key agents in the recruitment process at 

Danish universities perceive to be effective. 

 

3.3 The role of management 

The role of management is largely to make strategic decisions that hopefully have beneficial outcomes for 

the organization. This is no different when managing a university. But does management also bear the 

responsibility of governing and promoting gender balance? And if so, what are the most effective ways of 

doing so? This subchapter will explore existing literature on the role and responsibility of management in 

relation to addressing gender balance. 

 

Based on research into diversity in public organizations and policy implementation, Pitts (2007) proposes 

several key arguments for successful implementation of diversity management programs. In his research, 

Pitts (2007) finds that it is pivotal that resources are allocated to diversity work in order to gain commitment 

from lower-level entities and to successfully implement any such initiatives. It is suggested that time is an 

important resource, and that support and consequent willingness to implement proposed initiatives are 

greatly increased if managers are provided with the time to partake in diversity management (Pitts, 2007). 

This is also likely to increase perceived ownership of the initiatives. Additionally, Pitts (2007) suggests that 

concreteness and specificity of initiatives will significantly impact the value of implementation, which is 

why concrete suggestions for the operationalization of initiatives are necessary for implementation success. 

Consequently, decentralizing diversity initiatives will result in inconsistent measures across departments 

(Pitts, 2007). 

 

The research presented by Pitts (2007) indicates that a top-down approach to the communication of diversity 

programs is vital for managers’ incentives to support and implement diversity initiatives. Although Pitts 

(2007) recognizes that actual programs will often come from HR departments, his findings suggest that top 

managers should function as the senders of any such initiatives in order for them to be perceived as credible 

and worthwhile, rather than “just another HR thing that requires minimal attention” (p. 1583). 
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However, based on an investigation of the efficacy of gender equality policy measures across universities in 

the Netherlands, Timmers, Willemsen & Tijdens (2010) find that universities’ gender equality initiatives 

often lack support from faculties and departments, as well as consistent orchestration. Timmers et al. (2010) 

point to discrepancies between gender equality initiatives de jure and de facto, which, in line with Pitts 

(2007), suggests that clearly specified gender equality strategies are necessary. 

 

In their research, Timmers et al. (2010) note three mechanisms that explain the underrepresentation of 

women at higher levels of academia, which the research suggests should consequently form the foundation 

for gender equality policies. Thus, Timmers et al. (2010) identified three different measures to address such 

underrepresentation: 1) the individual perspective, including training, coaching, and mentoring of women, 2) 

the cultural perspective, including addressing managerial and organizational bias, and 3) the structural 

perspective, including altering recruitment and hiring criteria. With this, Timmers et al. (2010) suggest that 

initiatives for gender equality should address these factors. The research also found a direct correlation 

between the universities’ gender equality measures and their ability to counter gender inequalities. 

 

Palmén & Kalpazidou Schmidt (2019) argue that when new initiatives to address gender balance are 

implemented, both enabling and hindering factors can appear. The research points to the most essential 

factors being who has responsibility, who assumes responsibility, and who participates in the implementation 

of initiatives (Palmén & Kalpazidou Schmidt, 2019). According to the findings, a combination of top-down 

management and bottom-up participation leads to the most beneficial implementation (Palmén & Kalpazidou 

Schmidt, 2019). 

 

In line with Pitts (2007), Palmén & Kalpazidou Schmidt (2019) propose that a top-down approach enables 

management to signal the importance of working with initiatives promoting gender balance to the rest of the 

organization, thus leading the way and implementing a strategy for the organization to follow. Palmén & 

Kalpazidou Schmidt (2019) consider management’s commitment to engaging its employees actively and 

openly as crucial, as this can help reduce uncertainty towards how to manage the initiatives that promote 

gender balance. Furthermore, the study finds that transparent and realistic goals put forward by management 

will incentivize employees to actively promote gender balance (Palmén & Kalpazidou Schmidt, 2019). 

 

Besides relying solely on the top-down approach, Palmén & Kalpazidou Schmidt (2019) suggest that 

management should equally welcome bottom-up involvement and employee participation, as involvement is 

likely to increase acceptance of planned initiatives. Furthermore, Palmén & Kalpazidou Schmidt (2019) find 

that when lower-level entities have the opportunity to participate in the implementation process from the 

beginning, awareness, motivation, and willingness to accept interventions increase and resistance decreases. 
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However, the research also finds that a bottom-up approach is very time-consuming, which might be a 

hindrance, as researchers would consequently spend less time on research activities to partake in the 

intervention (Palmén & Kalpazidou Schmidt, 2019). Thus, in line with Pitts (2007)’ argument, this indicates 

that resource allocation might be necessary to gain commitment. Also, in order to mitigate hesitancy from 

people in leading positions, the study argues that it is important that management places emphasis on gender 

equality during meetings to highlight the relevance of gender equality issues to managers (Palmén & 

Kalpazidou Schmidt, 2019). 

 

Palmén & Kapazaidou Schmidt (2019) note that both management and managers lack training, expertise, and 

awareness in addressing gender balance. This makes it “difficult to define concrete measures to achieve the 

desired objectives, and in particular in finding alternative strategies to overcome barriers” (Palmén & 

Kalpazidou Schmidt, 2019, p. 5). Consequently, the research finds that it is essential that organizations 

receive guidance and knowledge (e.g. by external experts) in order to succeed with the creation and 

implementation of initiatives to address gender balance. 

 

With reference to previous research, including both Pitts (2007) and Timmers et al. (2010), Nielsen (2017) 

has researched the underlying institutional governance strategies for managing and promoting gender 

equality issues at six Scandinavian universities. 

 

In accordance with an argument put forward by Pitts (2007) that diversity programs should not be 

communicated by anyone who could be perceived to have gender as ‘an agenda’, Nielsen (2017) notes that 

specific task forces appointed by universities to address gender diversity might experience less commitment 

to initiatives by faculties and departments than if the message comes from top management. Consequently, 

direct communication and support from top management at universities are necessary tools to promote 

gender equality (Nielsen, 2017). However, the research also indicates that active participation and 

involvement of all faculty and department levels (both managers and employees) are essential in attaining 

gender equality goals. Contrary to Pitts (2007), Nielsen (2017) suggests that decentralized action plans serve 

as an indicator of institutional commitment and attest to specificity and systematization in terms of gender 

equality at the lower organizational levels. However, including specific initiatives on gender equality in 

annual university reports is, according to Nielsen (2017), an equally feasible strategy for showing 

commitment and appealing to both faculties and departments. By employing these reports, the commitment 

of top management to gender equality will be re-emphasized (Nielsen, 2017). 

 

Based on a cross-institutional document analysis examining Danish, Swedish, and Norwegian universities, 

Nielsen (2017) concludes that the universities that put the greatest effort into documenting and rendering 
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faculty and department-based activities, providing the most extensive and systematized policy frameworks 

for gender equality, setting clear responsibilities, obtaining local commitments to gender equality, and 

evaluating local gender equality work on a continuous basis are also the universities with the highest 

representations of female associate and full professors. Thus, the research suggests a positive relationship 

between women in upper-level positions and the extent and systematicity of the universities’ strategies for 

governing gender equality work (Nielsen, 2017). 

 

Based on the literature review above, the present dissertation seeks to contribute to existing research by 

providing an in-depth understanding of the initiatives that key agents in the recruitment process at Danish 

universities perceive to be effective to manage gender balance. Although literature on gender imbalance in 

academia is extensive, we found that research into perceived effectiveness was limited. For this reason, this 

research seeks to make visible how key agents perceive the recruitment process as an instrument to address 

gender balance. 
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Chapter 4  

Research Design 
In this dissertation, we have relied extensively on Saunders et al. (2019) for our approach to the philosophy 

of science, methods, and concepts employed. Moreover, we draw on the Research Onion (Saunders et al., 

2019) as an organizing principle, which will also be reflected in the structure of this chapter. Our research 

question was largely developed throughout the data collection process, as we wanted to refine our focus 

through the perspectives and insights gained during data collection. This will be elaborated upon in 

subchapters 4.6 and 4.7 in relation to the implications for our qualitative data collection method and 

analytical strategy. 

 

4.1 The Hermeneutic Approach 

In the project that underlies our dissertation, we have relied on a hermeneutic approach to research. This 

affects our methodological considerations and choices throughout the process, our understanding of our 

research area and how this understanding evolves during the research process, as well as how we have 

collected and analyzed data (Presskorn-Thygesen, 2012). In this section, we will clarify the pre-

understanding we bring with us into our research and discuss some of the implications of the hermeneutic 

approach. 

 

In line with the hermeneutic approach, we acknowledge that our experiences, opinions, and perspectives 

have influenced several parts of our research, including our research interest. As students at CBS, we have 

experienced a skewed gender balance in the researchers hired to teach us; throughout our studies, we have 

predominantly been taught by men. Even though this might not be something we have thought much about 

during our education, it seems likely that this has influenced the education we have received and the 

potential biases we bring with us. As we have dived into our research interests in gender balance at 

universities, the fact that we have mainly seen male teachers in a field that is largely dominated by female 

students (CBS, 2019) is something we have become very aware of. 

 

For this research, we bring with us a pre-understanding that gender imbalance is a negative thing for 

academia and society, and that the recruitment process at universities can be considered a key instrument. 

We have attempted to account for the reasons behind these perceptions in the introduction to this 

dissertation, but it is this pre-understanding that guides everything from our research question to our 

methodological considerations and our findings. 
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This pre-understanding that we bring with us into our research is not a negative thing, but instead a 

prerequisite for understanding (Jacobsen et al., 2015). Thus, it is through our pre-understanding that we 

know which questions are suitable to ask in order to create new knowledge and understanding (Birkler, 

2005). However, it is important for us to be aware of the understandings we bring with us in order to 

critically reflect on them and understand how they influence the research area (Birkler, 2005). The following 

sections will therefore explore how our hermeneutic approach to research is evident in this research by 

addressing possible biases in data collection and data interpretation. 

 

In regard to data collection, the questions we have asked interviewees are guided by our own pre-

understanding, which in turn affects the data we have collected, as well as the subsequent analysis of those 

data. This is particularly evident in the interviews that we have created individual interview guides for 

(Appx. D-G), where our understanding of the interviewees’ responsibilities and level of knowledge has led 

us to modify our questions. As an example, we have (in most cases) asked if there is any quality review 

implemented in the initial recruitment, whereas we in one interview ask what the primary role is for CBS’ 

‘CWAC,’ followed by an elaborative question about the connection between CWAC and gender inclusion 

(Appx. N). In this particular interview, we take for granted that the interviewee will acknowledge CWAC as 

a quality review. However, it is also evident in the original interview guide (Appx. C) that we are guided by 

our pre-understanding, and as early as the third question we ask whether women are either underrepresented 

or overrepresented in various areas, positions, and in general at the university, setting the stage for the kind 

of data we are interested in collecting. 

 

We have focused on asking our interviewees open questions, as can be seen in Appx. C and Appendices I-U, 

with examples being: “what does a typical recruitment process look like at your university” and “what are 

the most important parameters in order to be hired for an academic position at your university”.  This has 

been done in order to gain insight into our interviewees’ perspectives and ultimately broaden our pre-

understanding to make room for a new understanding of the recruitment processes from the perspectives of 

the interviewees. This is referred to as a fusion of horizons (Presskorn-Thygesen, 2012). 

 

In order to get the interviewees’ perceptions, we have attempted to set aside our own focus on the 

recruitment process as an instrument to work with gender balance when we asked interviewees to walk us 

through recruitment processes. However, as can be seen in several instances with our elaborative questions, 

our pre-understanding has influenced the nature of the interviews in the sense that we have attempted to get 

the interviewees to connect various steps in the recruitment process with either a reason for gender 

imbalance or a solution to gender imbalance. This is exemplified through the following questions: “In 
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choosing the platforms for your job postings, do you consider gender in this decision?” and “do you think 

that the new job structure will influence gender balance […] at your university?”. Thus, the way we have 

asked questions is likely to have influenced how the interviewees have responded and the connections they 

have made. 

 

Our exploratory, abductive approach to research, which will be accounted for in subchapter 4.2, entails 

beginning inductively with the interviews, which then aided in formulating the specific research question. In 

line with our hermeneutic approach, the interviews were, in themselves, a learning process for us as 

researchers. The ongoing interviews were affected by the understanding we gained from each interview, 

resulting in a circular process of broadening our pre-understanding with new knowledge from the conducted 

interviews, which in turn affected the next. Thus, each time we conducted an interview, we brought with us 

the understanding we had gained from previous interviews. As a result, the questions we asked and the 

structure of the interviews were affected by the evolution of our frame of understanding. 

 

During our interviews, we became acquainted with the different universities’ ways of working with talent, 

educational portfolio, potential, and so on. In one interview (Appx. I) this led us to ask for an elaboration on 

what the best-suited candidate truly entails for the university in question. At the beginning of our process, it 

seemed likely that we would have taken for granted that the best-suited candidate would be the person who 

was the most qualified for that particular position and would not have questioned the way universities 

evaluate who is the most qualified. This is an example of how the understanding we have gained from 

previous interviews affects how we conduct the following interviews and what that entails, not only for the 

questions we ask but for the data we subsequently generate. This is also seen when we compare the first 

interview to the last, with the first interview being significantly longer than the last. The reason for this could 

potentially be that Interviewee 1 had more to say than Interviewee 13, but it is equally plausible that as our 

understanding of the research area increased, the need to ask elaborative questions about the practicalities of 

the processes decreased. However, Danish universities do not necessarily approach the recruitment process 

in the same fashion, which is why there is a risk that we have made incorrect assumptions about the 

practicalities of the process in choosing not to ask elaborative questions. 

 

We acknowledge that the data provided by our interviewees are similarly affected by their understandings of 

the world (Presskorn-Thygesen, 2012). Therefore, it is important to note that as we are looking for 

‘perceptions of,’ our data constitute objective data, but at the same time represent a subjective understanding 

of the world and do not provide access to an objective truth about the world. Instead, we try to map some of 

the initiatives implemented at universities to improve gender balance through the perspectives of selected 

representatives. This is in accordance with our hermeneutic approach, in which complete objectivity is not 
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the goal of our research (Presskorn-Thygesen, 2012). Rather, we wish to understand and explore how such 

initiatives are perceived by our interviewees. Thus, we explore and understand recruitment processes in light 

of our interviewees’ understandings, perspectives, and opinions, and it is this knowledge that is used to 

answer our research question. 

 

However, as a consequence of how we would like to make sense of the world, there is the risk that we have 

occasionally ascribed meaning to our data that has not necessarily been intended in that light (Friis, 2020), 

indicating bias in data interpretation. As an example, this is seen in one instance where we ask the 

interviewee if we should understand what she had just said to mean that phasing out the position Professor 

with Special Responsibilities (professor MSO) will result in more female professors in the future (Appx. K), 

to which she replied “no, that was not what I said” (Appx. K, p. 218, l. 105) followed by an explanation of 

what she had meant. So, it seems plausible that our pre-understanding has caused us to misinterpret what she 

meant. In this example, this was quickly detected and clarified during the interview, but it is likely that there 

have been other instances where we have not explicitly asked if we had understood something correctly. This 

might have led us to ascribe a particular meaning to statements provided by interviewees that they had not 

intended themselves. Also, as we conducted the interviews, we noticed a tendency that female and male 

interviewees would address the necessity of working with gender balance differently. This is why, during our 

thematic coding of the interviews (accounted for in subchapter 4.7.1), we have been very attentive to not 

solely look for statements that would confirm the presupposition that arose during our data collection — that 

men and women have different incentives to work towards gender balance. 

 

Due to the implications of the hermeneutic approach, we will refer to the outcome of our analysis as findings 

(rather than as results), as this dissertation does not reflect definitive results on how to work with gender 

balance in recruitment processes nor does it seek to provide a framework for how universities should 

approach the topic. Rather, the purpose is to explore and identify which initiatives and measures our selected 

representatives from the different Danish universities perceive to be effective. In other words, this 

dissertation is not driven by a normative agenda. 

 

4.2 Methodological Approach 

The methodological approach of this dissertation is abductive (Saunders et al., 2019) in the sense that we 

conducted an exploratory, inductive study through semi-structured interviews in order to generate data that 

would be used to sharpen our research question and our understanding in order for further data to be 

generated and interpreted deductively in this light. 
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As previously mentioned, we did not have a narrow research question from the outset, but instead explored 

our research interest through the interviews, which ultimately formed the basis for specifying our research 

question. The implications of this choice will be accounted for in subchapter 4.6, in relation to the qualitative 

interviews. Nevertheless, the process of narrowing the research question using the collected data was largely 

possible due to our abductive approach. This approach allowed us to move back and forth between collected 

data and existing literature in order to identify the most relevant research question. 

 

Thus, we began our research inductively by conducting interviews with participants who could help 

elucidate and explore our research interests: recruitment processes and gender balance at Danish universities. 

This was followed by a deductive approach to discuss the findings that emerged with the identified patterns 

and themes. This was done through an examination of existing research, in order to explore and discuss the 

perceptions elucidated in the analysis that could be subject to problematization through existing theory on 

the initiatives brought forward by the interviewees. 

 

By taking an abductive approach, we ground our theoretical understanding in the understanding, experiences, 

and opinions of our interview participants (Bryman, 2012), through which we wish to explore and elaborate 

on our findings deductively through a discussion. With our abductive approach, the data collected serves as 

the foundation on which we can map theory and theoretical frameworks on the perceived effectiveness of 

initiatives implemented at universities (Saunders et al., 2019) in order to consider the implications of our 

findings. 

 

4.3 Qualitative study 

For this dissertation, we have collected our data qualitatively, as it provides us with in-depth insights into the 

different thoughts, decisions, and perceptions of key agents in the recruitment process and how initiatives 

might be effective to address gender balance (Saunders et al., 2019). The data collection was done by 

conducting semi-structured interviews with employees at Danish universities, (elaborated upon in subchapter 

4.6), followed by a thematic analysis procedure (elaborated upon in subchapter 4.7.1). 

 

By conducting interviews with employees in different positions at the universities, our semi-structured 

interviews provided us with a substantial amount of data through which we could elucidate a variety of 

perspectives and perceptions. Our qualitative data collection process also allowed us to examine key agents’ 

level of involvement in the recruitment process, as well as their influence on initiatives aimed at gender 

balance. Furthermore, the collected data provided us with insights and experiences that would arguably not 

be possible to acquire through the universities’ formal procedures, documents, and reports. This is why we 

argue that the qualitative data provides somewhat of an internal perspective on the topic. For these reasons, 
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qualitative data collection was deemed sufficient for our research, which is why the dissertation relies 

primarily on the qualitative data from the interviews. Nevertheless, it is important to note that interviewees 

make statements as representatives of the universities, and it is likely that they would be careful not to 

contradict the official, public opinions of the respective university. 

 

4.3.1 Secondary data 

Although the present dissertation largely relies on primary data, we have also examined secondary data that 

we have gathered independently when deemed relevant and beneficial, including information from 

Danmarks Talentbarometer 2019 (Danish Talent Barometer 2019) from the Ministry of Higher Education 

and Science, Research Reports, Equality Action plans from the universities, and Statistics Denmark. Our 

secondary data have largely served to elucidate the concept of gender imbalance in academia, which has 

formed the basis of our research area. Thus, as briefly mentioned above, the present research largely relies on 

primary data, whereas the secondary data have been pivotal in understanding the scope of gender imbalance 

in academia. As such, the secondary data primarily include numbers and graphs on the gender distribution in 

academia at large, as well as across Danish universities. 

    

4.4 Exploratory study 

As our purpose is to understand through exploring, our dissertation is an exploratory study (Saunders et al., 

2019). An advantage of using exploratory research is the possibility to change direction during data 

collection as new perspectives and insights appear (Saunders et al., 2019). This correlates well with our 

hermeneutic approach to research, as our understanding of our research area evolved during the research 

process. 

 

The possibilities to move back and forth or change direction if needed proved particularly important, as the 

project was largely shaped and adjusted as more data was collected and understood. The progress of this 

dissertation should be viewed as a funnel, in which we started to explore the topics of recruitment processes 

and gender balance at large. As our project and understanding evolved, we were then able to narrow the 

focus to themes that captured the relevant perceptions brought forward by our interviewees (Saunders et al., 

2019). 
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4.5 Qualitative, multiple case study 

As this dissertation seeks to examine gender (im)balance in academia in Denmark and how the recruitment 

process can be used as an instrument to address gender balance, it was found judicious to examine Danish 

universities’ recruitment processes through a multiple-case study. 

 

According to Yin (2003 in: Baxter & Jack, 2008), one can distinguish between a single case, a single case 

with embedded units, or multiple cases within case study research. As we do not perceive the recruitment 

process and the notion that women ‘leak from the pipe’ to be a unique case of a single university, but rather, 

a universal issue within academia, we found it relevant to conduct a multiple case study through which the 

perceived effectiveness of initiatives can be compared across universities. 

 

Furthermore, as the universities do not share the same faculties, nor necessarily the same procedures and 

considerations towards the topic, we found that it would not be adequate or meaningful to choose one of the 

universities. Therefore, the argument against doing a single case study (with or without embedded units) was 

the fact that it would provide us with too narrow a perspective on the matter, as it would only allow us to 

investigate a single setting (Baxter & Jack, 2008). As we were interested in investigating the processes and 

perceptions at a broader level than with one employee, department, or university, we found that it would be 

most suitable to do a multiple-case study that included as many of the Danish universities as possible. In 

doing so, we were able to analyze each setting and compare across settings afterwards when relevant (Baxter 

& Jack, 2008). 

 

Relatedly, according to Eisenhardt (1989), the purpose of using a case study is to look at the dynamics within 

single settings with the intention of understanding a specific phenomenon on a broader level. As such, our 

wish to understand the recruitment process in its context and examine different settings in Danish 

universities in order to gain knowledge on the process and its implications in relation to gender balance 

substantiates the choice of using a multiple case study strategy. 

 

We place our view of the case study approach along the lines of Flyvbjerg (2006), who argues that case 

studies allow the researcher to evolve in the learning process as she goes from being a beginner to being an 

expert. This means that in order to examine the process thoroughly, it is advantageous to combine learning 

through context-independent knowledge (textbooks, articles etc.) and learning through practical experience 

with a case (Flyvbjerg, 2006). Our multiple case study ties in well with our abductive approach, and with it, 

we have gained a better understanding of the behavior and viewpoints that characterize the different 

individuals within the academic world (Flyvbjerg, 2006) and achieved practical knowledge on how different 
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key agents in the recruitment process approach and perceive recruitment and gender balance, as well as the 

interplay between the two. 

 

As discussed in subchapter 4.4., our research process is characterized as a funnel, and as a result, it can be 

argued that our case study is categorized as an emergent case study rather than an orthodox case study, 

which is highly structured in order to have a linear approach (Saunders et al., 2019). The funnel structure of 

this dissertation is in accordance with our abductive approach and entails that the structure has emerged in 

conjunction with our research. The case study environment is consequently a place for our focus to emerge 

through our collection of data (Saunders et al., 2019). 

 

4.5.1 Case selection and introduction 

Our multiple case study consists of seven cases: Roskilde University (RUC), University of Copenhagen 

(KU), The University of Southern Denmark (SDU), Technical University of Denmark (DTU), Copenhagen 

Business School (CBS), Aarhus University (AU), and Aalborg University (AAU). By including almost all of 

the Danish universities, we were able to explore and understand how different universities that all aspire to 

address gender balance (as evidenced by their equality action plans) vary in the implemented initiatives and 

perceptions of those initiatives. It is worth mentioning that AAU is represented to a lower degree than the 

other universities, as we were not able to get interviewees representing AAU. This will be elaborated upon in 

subchapter 4.6.1. 

 

In the following section, each university will be presented separately in an organizational chart, in order to 

provide foundational knowledge for the structure of the universities, as well as visualize where our 

interviewees are positioned within the university. The charts will be presented with the terminology and 

structure used by the different universities. The colored boxes are used to illustrate that the position is filled 

by a man, whereas the transparent boxes with colored frames illustrate that the position is filled by a woman. 

The text presented in bold represents the representatives from the universities that we have interviewed. 
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4.5.1.1. Organizational charts 
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4.5.2 Terminology used for positions 

As seen in the charts above, there are vast differences in the structure of the universities and the terminology 

used for positions. Although we recognize the differences in how the universities refer to the positions, this 

dissertation will employ a uniform way of addressing the positions across universities for easier comparison 

throughout. As our background is from CBS, this terminology feels most natural and comfortable to us, 

which is why we have decided to use CBS’ terminology for the positions at all the universities. This allows 

us to better compare the people with comparable responsibilities across universities. Consequently, the 

various positions will be referred to in the following way throughout this dissertation: 

 

 

 

Top managers as a collective unit are referred to as Senior Management. Senior Management includes a 

President, a Deputy President, and a University Director. The Senior Management reports to the Board of 
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Directors, which includes a combination of external members, academic and administrative members, and 

students. 

 

As seen in the organizational chart, CBS does not have different faculties that are managed by Deans, but 

instead has a Dean of Research and a Dean of Education who are part of the Senior Management. Therefore, 

we must look to the other universities in order to decide on a uniform way of addressing the position that 

manages the faculties. As illustrated in the charts above, the majority of universities that have more than one 

faculty refer to this position as ‘Dean,’ which will therefore be the term employed for the person that 

manages the faculties. Furthermore, the HOD refers to the person that manages the departments. 

 

4.5.3 Universities 

As elucidated in subchapter 4.5 our research is a multiple case study. The individual case descriptions are 

embedded within Table 2 for an easier comparison of the size, structure, and gender distribution of the 

different universities. In the table, we elucidate key information for this particular project including the 

structure of the university and the distribution of gender between Senior Management, Deans, HODs, and 

other employees. The table is created based on the latest available information from the universities’ 

websites, equality action plans, research reports, and the report ‘Danish Talent Barometer 2019’. The 

terminology explained in section 4.5.2 will be used in Table 2. 
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In order to facilitate comparison between the universities, we have used data from 2018 in the table above, as 

this proved accessible for all universities. However, it is worth mentioning that some of the universities have 

seen changes to the academic positions filled by women since then. Numbers from KU indicate a 2% 

decrease in female associate professors and assistant professors from 2018 to 2019 (Københavns Universitet, 

n.d.). Numbers from RUC show a decrease in female assistant professors, associate professors, and 

professors from 2018 to 2019 (Roskilde Universitet, 2020). At RUC, the number of women in both assistant 

professor and associate professor positions has decreased by 1% and full professorships have decreased by 

8% from 2018 to 2019 (Roskilde Universitet, 2020). AAU has seen a 3% decrease in female professors from 

2018 to 2020 (Aalborg Universitet, 2020), but an increase in the number of women in assistant 

professorships of 5.4% and associate professorships of 3.6% within the same time period (Aalborg 

Universitet, 2020). This is believed to substantiate our research interest, and we find it notable that the 

figures show a decrease in women in academic positions within the last two years despite the fact that 

universities have presented action plans to counteract gender imbalance. 
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4.6 The Qualitative Interview 

In accordance with our abductive approach, our qualitative research interviews largely serve as the basis 

upon which we have developed our research question (Saunders et al., 2019). Thus, the qualitative interview 

is the primary method, along with secondary data largely provided by the universities. This was accounted 

for in section 4.3.1, where we described that the secondary data was used to obtain knowledge about 

recruitment processes at Danish universities and about how they work with the topic of gender balance. 

 

It follows from the abductive approach that the purpose of our interviews was, first and foremost, to gain 

insight (Saunders et al., 2019) into Danish universities’ recruitment processes and into how the universities 

work with gender balance through their recruitment processes. 

 

Before we conducted the interviews, we were aware (based on data and the extensive research on the topic) 

that Danish universities generally have an imbalance in gender, especially at the higher levels of the 

academic hierarchy, with women underrepresented in academic positions and across academic areas. 

 

What we did not know was how the universities work with recruitment in general, or how the recruitment 

process is an active part of the strategic development of gender balance (if at all). Therefore, we conducted 

our qualitative interviews to better understand our research area before setting specific research objectives. 

Thus, the knowledge we gained from the interviews guided us in specifying our research question. 

 

4.6.1 Participant selection 

With our qualitative, multiple case study approach, we first selected the cases (Danish universities), after 

which we sampled units within those cases (Bryman, 2012). For this participant selection, we used purposive 

sampling (Bryman, 2012). Although purposive sampling is most often used when sampling participants with 

a specific research question in mind (Bryman, 2012), we argue that sampling with the specific research area 

in mind can still be interpreted as purposive sampling, as our research area ultimately determined our 

participant selection. It was all the more important for us to have our research area in mind, as the 

participants selected would help narrow our research area down to a specific research question. It was 

therefore essential that we sampled participants who would have the needed experience or qualifications to 

enlighten us about our research area. 

 

When selecting participants from the different Danish universities, we established two criteria from the 

outset: 1) the participant had to be employed at the university in question, and 2) the participant had to either 

be directly or indirectly involved in or have some level of responsibility for the recruitment processes at said 
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university. As we believed and later found to be true, the understanding of and opinions on our research area 

would largely depend on whether the person was directly or indirectly involved in recruitment. We decided it 

would be most beneficial to interview both a representative from the university’s HR department, as well as 

an HOD. The HR department (in most cases) oversees some of the steps of a recruitment process, largely in 

relation to formal requirements, whereas an HOD will be involved in other steps of the recruitment process, 

such as identifying the need for a new employee, continuously scouting the market for interesting scholars, 

and interviewing candidates. As HR oversees parts of the recruitment process, the idea was that HR 

employees would be likely to pay special attention to the procedures of recruitment and be able to explain in 

more detail what is considered when ensuring that recruitment is done in the most effective and judicious 

manner. Also, as the HR employee would be likely to partake in recruitment across departments and 

positions, the hope was to get a more holistic perception of the universities’ recruitment process. On the 

other hand, HODs are more actively involved in the recruitment process in the sense that the recruitment 

process will oftentimes take place based on a need for a new employee in the HOD’s department, and it is 

the HOD who will most often be in direct contact with candidates and take part in finding the best-suited 

candidate. Although both HR and HODs play important parts in the recruitment process, they also represent 

very different aspects, which is why we found it valuable to collect data from both positions. Based on the 

data collection, we argue that there were overall differences in perception depending on the level of active 

involvement, although there were also unanticipated differences. But, as anticipated, HR employees were 

more attentive to the recruitment process as a whole and generally paid more attention to the formal 

requirements than HODs. However, one thing that surprised us was the lack of holistic outlook on the 

recruitment processes from HR, which indicates that we had underestimated the degree of local variation at 

universities. In terms of the level of detail, there were vast differences between the interviewees, but we 

cannot confidently say that the differences pertained to HR vs. HODs. In relation to HODs, it is not clear 

from the data that they should be more actively involved in the recruitment processes, although they do 

largely assume responsibility for how such processes are conducted. 

 

In cases where we had difficulties establishing contact with a second participant from the university —

mainly with HODs — we used snowball sampling (Bryman, 2012). Here, we used the representative from 

the university we had just interviewed to gain access to her network and knowledge of who would have the 

characteristics or experience relevant to our research area and had her connect us with that person. 

 

This resulted in 13 interviews, with representatives from six (arguably, seven) of the eight Danish 

universities: RUC, KU, SDU, DTU, CBS, and AU. It can be argued that we did in fact manage to interview 

seven of the Danish universities, because we interviewed the new Deputy President at CBS, Inger Askehave. 

At the time of the interview, she had not started her new position, and was in fact still employed as Deputy 
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President at AAU. Consequently, her statements, understanding, and considerations stem from her 

experience working at AAU and can be used cautiously to account for the recruitment processes at AAU. 

Similarly, this affects how much weight can be given to her statements, understanding, and considerations 

related to CBS, as she did not have any practical experience working at CBS at the time of the interview. 

Therefore, we asked her to clearly state which university she was referring to in her answers. However, 

interviewing Inger Askehave as a representative of CBS also gave us the possibility to understand the 

recruitment process at CBS from the perspective of an applicant, which is why we made sure to ask her 

about her experience with the recruitment process at CBS. Nonetheless, it is possible that Inger Askehave 

has not shared all her considerations with us, especially if there were parts of the process she did not agree 

with or feel comfortable with. It seems likely that she would want to establish herself in her new position 

before her employer, employees, and/or colleagues potentially read her thoughts on the recent recruitment 

process she was subject to. 

 

As mentioned, we strived towards having two representatives from each university: one HR and one HOD. 

With the exception of AU, where it was only possible to interview two representatives from the university’s 

HR department, and SDU, where we only managed to get an interview with one representative from the 

university's HR department, all universities are represented by two participants, one who worked in the HR 

department and one who worked as an HOD at the university in question. 

 

CBS is similarly an exception, as we interviewed four representatives at different levels. In addition to a 

representative from CBS’ HR department and the Dean of Research (instead of an HOD), we interviewed the 

Deputy President, as well as the President. It is assumed that this greater interest in participating is due to our 

role as students representing CBS. We decided not to pursue people with the same job titles from the 

remaining universities, as we did not expect them to prioritize participating in an interview. We also found 

the case of the Deputy President and President of CBS to be interesting to examine, as the new Deputy 

President applied for the position via a job posting largely created by the President. 

 

Apart from striving towards a certain level of homogeneity across the cases, we also strived towards having 

men and women equally represented amongst the participants. Consequently, we have conducted interviews 

with six women and seven men, with both men and women represented from all universities where we had 

two participants. It is interesting that in all cases with both a representative from HR and an HOD, the HR 

employee is female and the HOD is male. 
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4.6.2 Interview structure 

The interviews were conducted as semi-structured interviews guided by a predetermined list of questions, or 

interview guide (Saunders et al., 2019) as can be seen in Table 4. 

 

In accordance with our philosophical assumptions, our interview guide was not a fixed list, but instead 

functioned as a guide that could be adjusted depending on the flow of the interview and the themes brought 

forward by the interviewees (Saunders et al., 2019). Approaching the interview in such a semi-structured 

manner allowed us to dwell on themes that interviewees showed great knowledge of or interest in and skip 

the themes that the interviewee did not show any knowledge of (Saunders et al., 2019). Also, in cases where 

the interviewee was largely involved in the recruitment process at her university, the person in question 

would cover multiple themes of the interview guide at once. For these reasons, it was beneficial to have a 

flexible interview guide that we could easily modify to fit the flow of the interview (Saunders et al., 2019). 

 

As the purpose of the interviews was equally to examine the interviewees’ understanding of working with 

gender balance at recruitment level, to understand how responsibility is placed and perceived, and to 

understand the meanings ascribed to the individual steps of the recruitment process and gender (im)balance 

in academic positions, the semi-structured interview was fitting, as it allowed us to ask for explanation or 

elaboration when needed (Saunders et al., 2019). In order to keep the structure of the interview, we also 

prepared elaborative/supplementary questions that also functioned not as a rigid list, but as a guide (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

Also, the interviewees used quite different words to explain the issue of gender imbalance, the importance of 

gender balance, and the work they were doing, which is why understanding not only what they talk about, 

but how they talk about it, seemed important for us as researchers. The semi-structured interview allowed us 

to explore the words the interviewees chose (Saunders et al., 2019). 

 

As previously mentioned, the observations from our interviews along with the knowledge we gained served 

as the basis upon which we formulated our research question. With the semi-structured interview, we were 

able to have discussions with the interviewees that we did not anticipate prior to the interviews (Saunders et 

al., 2019). This helped us understand our research area better, and these unplanned talks ultimately assisted 

us in narrowing the specific research question. 

 

The interviews were conducted according to the topics presented thematically in Table 4. 
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We used two columns for our interview guide in order to outline the thematic questions we were interested 

in, as well as the more dynamic questions in the second column, which we used to ensure that the interview 

progressed (Jensen et al., 2019).  Our thematic questions (the first column) set the stage for the themes we 

wanted to cover, and as we formulated them we attempted to present the themes in a logical and 

chronological order with reference to the actual recruitment process. It was also intentional that the specific 

questions regarding gender balance and responsibilities were placed towards the end of the interview guide, 

in order to impact the interviewees’ understanding of the university’s recruitment process from a gender 
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perspective as little as possible. With our dynamic questions, we aspired to include questions concerning 

processes and responsibility that we believed would be necessary to understand how the interviewees’ 

perceived the process (both de jure and de facto). The thematic questions were formulated very broadly, and 

we strived to formulate the dynamic questions openly in line with our hermeneutic and abductive approach 

to let the interviewees broaden the scope of what could be interesting or relevant within that particular 

theme. Also, with both our thematic and dynamic questions, we wanted to cover as much ground as possible 

in relation to the recruitment process and gender (im)balance in order to create the best foundation for 

specifying our research question after data collection. 

 

4.6.2.1 Informing interviewees 

Although the interview guide was created prior to the interviews, we decided against sending this 

predetermined list of themes and questions to the interviewees in advance. The main reason for this was that 

we did not want them to prepare for the interview beforehand, as we were interested in examining the 

representatives’ immediate responses and opinions concerning recruitment and gender balance at their 

university. 

 

The concern was that emailing the themes in advance would potentially lead to rehearsed considerations or 

exaggerated accounts due to general awareness in academia on the importance of working with inclusion and 

diversity. 

 

However, it was still valuable that the interviewees were aware of the overall theme of the interview before 

agreeing to be interviewed. At a superficial level, they were able to prepare themselves for the topic(s) we 

wished to discuss (Saunders et al., 2019). Therefore, in our interview requests that were sent via email, we 

informed all potential interviewees of the main considerations surrounding the interview. In this email, we 

made sure to share our research interests and why we believed the person in question would be interesting to 

interview. We wanted to provide just enough information for them to mentally prepare for the interview, but 

not so much information that we might get rehearsed answers or considerations. 

 

During the interviews, it became clear that some of the interviewees were still largely influenced by our 

preliminary email and occasionally attempted to link what we asked with what we had mentioned as research 

interests in the email.  As our research developed exploratorily and abductively, our initial email to potential 

participants turned out to be quite different from the direction our research actually took. One example of 

this is our focus on the language used in job postings and the importance of this from a gender balance 

perspective. In our preliminary email, we wrote the following: 
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We wish to examine the role of language in hiring procedures in Danish universities. We are interested in 

how Danish universities recruit new employees and what the process is from ‘vacant position’ to ‘final 

hiring’ as well as the main considerations when drafting (...) job posting. (...) This thesis will examine 

recruitment processes and how language affects hiring procedures (Appx. A). 

  

This statement is quite far from our research area for this dissertation. However, several of the interviewees 

were quick to mention job postings on their own, such as in this statement that was part of an answer to a 

question about the most important parameters in order to be hired for an academic position: But you cannot 

get the best-suited woman, if you have formulated a job posting that, as an example, uses wordings that only 

address men (Appx. I, p. 169 l. 331). Also, one interviewee requested, in the middle of a sentence, any 

research we might have on the linkage between wording in job postings and gender balance (Appx. P). This 

illustrates how the interviewees made the connection between wording in job postings and gender 

(im)balance and mentioned this earlier in the interview than we had originally anticipated (Appx. C). 

 

It seems just as plausible that the weight given to job postings by the interviewees was a consequence of how 

we formulated our preliminary email as it does that job postings were an actual area of interest and focus for 

the interviewees. Nonetheless, we argue that the statements surrounding job postings are still valid 

statements to explore and analyze. The reason for this is that the interviewees could somewhat easily have 

avoided mentioning job postings early in the interview as well as avoided linking job postings to the 

important parameters in hiring for an academic position. This indicates that the statements reflect a way of 

thinking that the interviewees had already considered, although the process of thinking of job postings as an 

important and interesting element might stem from our preliminary email. 

  

As we did not email our predetermined list of themes and questions to the interviewees, the answers to the 

question were often characterized by a large degree of ‘thinking aloud,’ which was illustrated by several 

instances of the interviewees saying that it was a good question that they had not thought about or a 

connection they had not considered before. We find that this is valuable in understanding the level of 

awareness demonstrated by the representatives from the different universities. 

 

4.6.2.2 Interview location 

Due to the COVID-19 situation at the time of writing, we had to conduct the interviews online. Although this 

was a given, several decisions ensued, such as which platform to use, whether we should sit together or 

apart, how to decipher non-verbal communication, what the online format would mean for interview length, 

etc. 
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We decided on synchronous (Saunders et al., 2019) video interviews, as this most closely compares to the 

typical face-to-face interview and correlates well with the semi-structured interview (Salmons, 2012). 

Although the limited view of the interviewee’s body (depending on the distance from the camera) greatly 

limits the possibility of observing body language (Cater, 2011 in: Janghorban et al., 2014), using the webcam 

gave us the best opportunity to take such non-verbal communication and social cues into consideration in our 

analysis (Stewart & Williams, 2005; Sullivan, 2012 in Janghorban et al., 2014). 

 

We decided to use the platform Microsoft Teams for two reasons. Firstly, it is a platform we are comfortable 

with, which limits the potential disturbance of trying to manage the platform while conducting the interview 

(Salmons, 2010). Secondly, this platform would let us conduct 90-minute interviews for free without having 

to separate them into two ‘meetings,’ as opposed to the competing platform Zoom (zoom, n.d.). However, 

before every interview, we asked the interviewee if she would be comfortable conducting the interview via 

Teams in order to make sure that the platform chosen would have as little impact as possible on the 

willingness and capability to participate. 

 

Lastly, we decided to sit together during the interviews on separate laptops, as we found this to bear the most 

resemblance to a face-to-face interview and encourage an open discussion (Saunders et al., 2019). This is 

because it is easier to build trust and personal contact when you can look each other in the eye and rely on 

each other's paralinguistic signals (Saunders et al., 2019). 

 

In several of the interviews, the interviewee stopped herself mid-sentence to question whether she was even 

allowed to disclose that information. This occasionally resulted in answers being omitted or in answers given 

‘off the record.’ Of course, the understanding we gained based on these ‘off the record’ statements still aided 

in narrowing the research question but could not be used actively in the analysis. 

 

Based on this, it must be assumed that the interviewees have not necessarily always revealed all relevant 

aspects, thus providing only a partial picture, potentially in order to portray the university in a more desirable 

light. This assumption is supported by the instances where interviewees would refer to the competition 

between different Danish universities to perform best; in some cases, they compared the work they did to 

promote gender balance at their university to the work being done at other universities. This is referred to as 

interviewee or response bias (Saunders et al., 2019). It is also plausible that the decision to audio-record the 

interviews affected the interviewees’ responses (Saunders et al., 2019), as supported by the ‘off the record’ 

statements. 
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4.6.3 Our role as interviewers 

Prior to conducting the interviews, we decided that one should function as the interviewer and the other as an 

observer to support the atmosphere of having a conversation with the interviewee. Therefore, one person was 

always muted while the other conducted the interview. We found that this helped us to structure the 

interview because as researchers using a semi-structured approach, we had different ways of making 

connections between the topics we wished to discuss and the statements the interviewees gave. As the 

observer, the primary task was to ensure that as little as possible was left up to interpretation, and the 

observer would therefore partake vocally in the interview only if there was a need for the interviewee to 

elaborate on something that the interviewer did not catch. It is our belief and our experience that the 

interviewer would often also think about where the interview was headed and would sometimes miss the fact 

that certain questions had not been answered fully or that clarification of an answer was needed, as seen in 

the case of the new job structure and its practical implications: 

 

 (...) We talked about how the new job structure would probably not change much in practice 

 for you. One of the things that is included in the new job structure is the phasing out of 

 professor MSO (Professor with Special Responsibilities) - is that something you think will 

 impact you and influence [...] the applicants you hire [...]? (Appx. S, p. 411, l. 743) 

 

The interviewee replied that it would have a tremendous impact, which is a very different conclusion than 

the idea that the job structure would not impact the university in question. This illustrates that the observer 

was sometimes able to pick up on something or make a connection that the interviewer was not, which is 

why having two sets of ears proved valuable. 

 

4.6.4 Treatment of data 

We audio-recorded all interviews with written permission from the interviewees via a statement of consent 

(Appx. B). The decision to audio-record rather than to take notes allowed us as interviewers to be more 

present during the interview (Saunders et al., 2019) which was essential, as conducting the interviews online 

had already limited the sense of presence. Also, audio-recording the interviews allowed us to relisten when 

needed, which tied in with our abductive approach and proved essential to formulating the specific research 

question. Moreover, audio-recording the interviews made it possible to use direct quotes (Saunders et al., 

2019) and allowed us to transcribe the interviews, which made it possible to thematically code the 

transcribed interviews in order to extract correlations, patterns, and meaning. This will be elaborated upon in 

subchapter 4.7.1. 
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In order to fully understand the data provided by the interviews and to form the basis of our analysis, we 

chose to transcribe all the conducted interviews at full length, leaving out only the introduction and ending, 

along with any listening sounds from the interviewer and/or interviewee that were made whilst the other was 

speaking, as this was deemed irrelevant for understanding our research area and would disturb the meaning 

of the sentence. However, in accordance with our hermeneutic stance, our frame of understanding might 

have affected what we have chosen to leave out, as complete objectivity is impossible to achieve according 

to the hermeneutic philosophy (Presskorn-Thygesen, 2012). Nevertheless, in our transcription, we have 

sought to be as loyal as possible to the recordings and also included filler words such as “øhm” and “øh” 

(which both roughly translate to “um”) in order to understand the pauses, hesitations, and potential 

insecurities from interviewees and to understand not only what has been said, but also the way it has been 

said (Bryman, 2012; Saunders et al., 2019). 

 

4.7 Analytical Strategy 

For the analysis, we have decided to use thematic analysis as our approach. Thematic analysis is a qualitative 

research method that has been used to identify, analyze, organize, and report on themes identified within our 

data set (Braun & Clarke, 2006). As thematic analysis is a rather flexible approach, the following subchapter 

will elucidate our process of analysis. 

 

4.7.1 Thematic analysis 

We argue that our thematic analysis began with our transcription of the interviews, as this step largely served 

as the foundation on which meaning was given to our data collection. In accordance with our exploratory, 

abductive approach, we have looked to our data to interpret and make sense of our research area and specify 

our research question. Thus, for this dissertation, we started with the inductive approach to thematic coding, 

which was driven by the data itself (Maguire & Delahunt, 2017) and through which our themes were 

progressively refined. Thus, with our inductive coding approach, we did not attempt to place our data within 

preexisting themes based on theoretical or analytical preconceptions (Braun & Clarke, 2006). In continuation 

of this, our inductive approach to coding entailed that some of the sub themes identified bear little relation to 

the questions we asked during the interviews. This ties in with our exploratory, abductive approach, in which 

themes and sub themes have been allowed to emerge from the coding. 

 

As our research question emerged from our thematic analysis of the data, the process was characterized by 

going back and forth, once again supporting our abductive approach. This means that during our 

transcription of the interviews, we became aware that several of the interviewees pointed to similar 

initiatives employed to address gender balance, some of which were initially surprising to us. This is why, in 
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the early stages of thematic analysis, we narrowed our research question to exploring and identifying the 

measures and initiatives which are presented as effective by key agents in the recruitment process. 

 

Following this specification, we began the second part of our thematic analysis, in which we both read 

through all the interviews to generate initial codes (Maguire & Delahunt, 2017). This part of the thematic 

analysis was largely driven by the state of the research question and was, as such, more theoretical than 

inductive (Maguire & Delahunt, 2017). Based on our familiarity with the data and consequent research 

question, we knew that we were looking for our interviewees’ experiences with and perceptions of initiatives 

aimed at addressing gender balance, and we had initial ideas about codes, including wanting to discuss 

gender-balanced committees, as this was a measure that came up in almost all interviews. 

 

We discussed our interviews and developed preliminary ideas about codes that would be relevant to our 

research question. After this, each of us coded all transcripts separately. We coded each segment of each 

transcript in which the interviewees talked about either previous, current, or potential future initiatives in 

order to interpret and explain these in the context of working with gender balance. 

 

Once we had generated the initial codes separately, we went through all the interviews together to compare 

our initial codes. This proved very helpful, as we had occasionally overlooked some aspects of what had 

been said in the interview or at first decided that it was not of importance to our research question. As we 

started separately but then went through the initial codes together, we were able to first read the interviews 

undisturbed, using our own way of making sense of the data, and then after this we could compare and 

discuss our codes, which led to the generation of new codes and modification of existing ones. Promotion 

track and the notion of networks emerged as new, relevant codes. 

 

Once we had gone through all initial codes, we organized the codes into eight preliminary semantic themes 

that captured something specific about our research question (Maguire & Delahunt, 2017). After formulating 

the preliminary themes, we reviewed them in order to determine whether or not the collected data supported 

the identified themes. In this phase, we decided that we did not have the necessary data to support the 

preliminary theme ‘disturbing elements’ and that the sentiments put forward with this theme were largely 

outside the scope of this project. Moreover, although arguably important elements to consider, interviewees 

primarily discussed the elements within this theme as something to keep in mind in reference to other 

initiatives put forward. For this reason, it was decided against including this theme, which will instead be 

proposed for further research into gender balance in academia. 
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As our preliminary themes generally described the different initiatives aimed at addressing gender balance, 

only two of the preliminary themes seemed to overlap: 1. Centralization, and 2. management and 

responsibility. Consequently, these two were combined and placed under one theme called ‘the role of 

management.’ 

 

In some cases, the identified preliminary themes presented various aspects that were largely related to the 

same initiative. Therefore, we found it relevant to divide the codes within these themes into sub themes as 

well. For instance, as we reviewed the preliminary semantic theme ‘job postings,’ it became clear that the 

interviewees drew upon two sub themes when explaining initiatives within the theme: working with 

templates and working with the wording of job postings. 

 

Following our review and modification of the preliminary themes, we arrived at six themes, which are 

illustrated in the table 5 below. These six themes were identified as the most central initiatives brought 

forward by interviewees as effective to address gender balance and will be described and analyzed 

individually in Chapter 5. 
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We decided to do our thematic analysis manually by going through hard copies of the transcripts with pens 

and highlighters instead of using analytical software like NVivo. The reasons for this were that first, we felt 

we would have a better understanding of the data if we had worked through it manually, and second, that we 

believe analytical software would not be able to capture the interaction between us and the interviewees or 

detect sarcasm or irony as adequately as we would. Also, as we listened to the recorded interviews to 

transcribe them, it became clear that some statements come across differently when written rather than 

spoken, with “For Christ sake, it should be a competence of management to be in a diverse working 

environment [...]” (Appx. J, p. 206, l. 1067) being an example of a statement that appears rather harsh in 

written form but is light and joking in spoken form. Therefore, by working through them manually, we have 

tried to interpret the codes and themes in the manner they were intended by looking at the context in which 

they were said and listening to the audio-recordings when in doubt. 

 

4.8 Reliability and Validity 

As the research design of this dissertation is founded on qualitative research, it can be discussed whether the 

concepts of reliability and validity are entirely appropriate to use to assess the quality of the research 

(Saunders et al., 2019). However, as we find it important to demonstrate the quality and comparability of our 

findings, this subchapter seeks to adapt these concepts to fit the qualitative and explorative nature of our 

research. Consequently, the concepts of reliability and validity will not be applied in a rigid way but will be 

used to demonstrate the quality and credibility of the findings. 

 

Reliability, to a certain extent, indicates that objective knowledge is possible to reach. The hermeneutical 

lens of this dissertation stands in contrast to this perspective. However, as noted by Saunders et al. (2019), 

qualitative research is not necessarily intended to be replicated, as findings are likely to be impacted by the 

setting in which the research is conducted. We do not believe that the research conducted for the present 

dissertation can be fully replicated, as the perceptions of the interviewees are likely to have been affected by 

the setting and there is a possibility that the data interpretation has been affected by our own understandings. 

However, we argue that similar research can be undertaken due to our provision of a significant level of 

clarity and transparency about the considerations and implementation of research design, data collection, and 

analytical strategy, as well as potential interviewee or interviewer bias (Saunders et al., 2019). In order to 

ensure that readers are able to easily follow the consistency of the research, we have been very attentive to 

explicitly addressing the process and progress of our research. 
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For the notion of reliability, we have found inspiration in the parallel criterion to reliability as presented by 

Saunders et al. (2019), which is referred to as dependability. As our research focus has largely developed as 

the project has progressed, emphasis has been placed on recording this development and modification in 

order to provide the most reliable, or dependable, basis for others to understand and evaluate our emerging 

research (Saunders et al., 2019). For this reason, we have included an excerpt of our preliminary email to 

interviewees, which elucidates the initial aim of the project, in subchapter 4.6.2.1, and we will account for 

how we have modified the research based on the collected data in subchapter 4.7. Based on the above 

evaluations, it is our belief that the present dissertation can be considered reliable overall. 

 

In terms of the validity of the present research, Saunders et al. (2019) suggest that internal validity cannot be 

applied to exploratory studies. For this reason, we have found it necessary to use a parallel criterion for 

internal validity: credibility (Saunders et al., 2019). As our research focuses on the perceptions of 

participants, credibility can only fully be ensured by checking the data, analysis, and interpretations with the 

interviewees (Saunders et al., 2019). However, due to time limitations this was deemed largely outside the 

scope of the present dissertation. Nevertheless, we offered all interviewees the opportunity to approve 

statements that would be used as quotes in the analysis. This will be further elaborated in Chapter 5. Also, 

we have been particularly attentive to not letting our preconceived expectations of what the data collection 

would show overrule the emerging perceptions of interviewees. This will be further explained in subchapter 

4.7.1, which addresses our thematic analysis. 

 

Moreover, we have tried as much as possible to work separately at first and then compare interpretations of 

the methods used to collect data and the subsequent analysis of the data. This is argued to have increased our 

reflectiveness towards the findings and ultimately, improve the internal validity of the project. 

 

The concept of external validity largely focuses on findings being generalizable (Saunders et al., 2019), 

which is somewhat outside the scope of the present dissertation, as we have exploratively examined the 

perceptions of particular individuals, which would indicate that the findings are largely context-dependent. 

Nevertheless, as we have included a significant proportion of Danish universities, it would not be too far-

fetched to suggest that the findings can be cautiously used to generalize within the context of universities in 

Denmark. The vast majority of interviewees point to similar initiatives, which can be argued to express the 

possibility for a minimal level of generalizability. However, it is important to note that the small sample 

presented in this research limits the validity of such generalizations. For this reason, we have attempted to 

fulfill the parallel criterion called transferability (Saunders et al., 2019), in that we have sought to provide a 

full description of the research design, context, findings, and interpretations. This was prioritized in order to 
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provide the reader with the ability to judge the transferability of the findings to a different setting and 

consequently ensure a degree of external validity. 

 

To sum up, the present dissertation is argued to present both reliable and valid research, which has largely 

been ensured through thorough, clear, and transparent explanations of our research design, methods, data 

collection, analytical strategy, findings, and implications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 66 of 459 

 

Chapter 5 

Analysis 
In the coming chapters, the interviewees will be referred to by their position (HR, HOD, Dean, Pres., VP), 

followed by the universities they represent and their gender (f/m). Although VP is not an entirely correct 

abbreviation for the position of Deputy President, we have decided to use this abbreviation, as it refers to a 

position with the same level of responsibility — Vice President. To our knowledge, no abbreviation exists 

for the position of Deputy President. It is important to note that the role of VP is quite different from the rest, 

as she was in-between employment as Deputy President at AAU and CBS. Consequently, some of her 

considerations, perceptions, and statements will be related to AAU, whereas others will be related to CBS. 

For this reason, it has been decided to refer to her as VP/CBS(AAU) (f) in cases where she makes statements 

as a representative for CBS and as VP/AAU(CBS) (f) in cases where she makes statements as a 

representative from AAU. 

 

By referring to the interviewees as e.g. HR/RUC (f), it is possible to lessen the potential impact of any prior 

knowledge one would have of them. We have decided to include the gender of the interviewee in order to be 

able to reflect on and discuss whether perceptions are potentially tainted by gender experience or if any 

noteworthy differences emerged between male and female interviewees. The potential implications of the 

interviewees’ position and gender will be discussed in subchapter 6.2. 

 

It is important to note that all quotes brought forward in the analysis were originally given in Danish, as can 

be seen in appendices I-U. The statements have then been translated into English by us for the purpose of the 

dissertation. Consequently, there is a risk that something has been lost in translation or distorted, although 

this will arguably not impact the findings, as we have looked at the data collected when we conducted the 

analysis. In the translations, we have attempted to remain as loyal as possible to the specific wording chosen 

by interviewees, although we have occasionally had to change the sentence construction for it to be 

grammatically correct in English. All interviewees were given the option to approve all statements given by 

them that have been used as quotes. The interviewees who wished to approve quotes have been provided 

with the quotes in both Danish and English to lessen the risk of different connotations in the translated quote 

than in the original. This did not result in any noteworthy changes to the quotes. When we quote 

interviewees, we have decided to leave out filler words unless these were believed to be important for the 

sentiment, the importance of the sentiment, or the level of (un)certainty of the sentiment in order to present 

the arguments put forward by interviewees as clearly as possible. 
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The analysis is based on the themes identified with our coding (as explained in subchapter 4.7.1), which are 

the most relevant initiatives identified in the data. We refer to the Table of Contents for an overview of the 

appendices, with all interviews included at length. 

 

5.1 Initial recruitment process 

When searching for the right candidate, Danish universities alternate between different approaches: job 

postings, scouting, or a combination of the two. Whereas the work regarding job postings will be addressed 

in section 5.2, this section will focus on the scouting process and what key agents in the recruitment process 

find to be the most important during the scouting process. The process will also be examined in relation to its 

impact on gender balance as perceived by the interviewees. 

 

As the new job structure arguably emphasizes job security through the implementation of promotion track, 

several key agents express that it has become far more important to ensure the right talents and profiles in the 

initial process. Consequently, the search process is perceived essential, as employees are likely to be 

employed at the university for longer. 

 

According to Dean/KU (m) and VP/AAU(CBS) (f), scouting is used much more now, especially in the 

managerial positions, as a way of actively trying to get a broader applicant pool instead of hoping that the 

right applicant will apply. Thus, working actively with the search process is perceived to be essential to 

focus on, as it influences who ends up in the pool of applicants for a position. From a gender balance 

perspective, it therefore seems reasonable to assume that scouting will pose an opportunity for gender 

balance, as such a process is presumably done based on predetermined criteria, which could include gender 

or qualifications that would typically be ascribed to women. However, in order for scouting to influence 

gender balance, it appears important that there is an understanding of gender differences and how this may 

affect who is scouted. 

 

There is overall agreement among the interviewees that scouting is an important element in the recruitment 

process, and HR/AU (m) suggests that scouting also provides a competitive advantage over other 

universities. As the quality of the academic staff impacts the quality of the university and subsequently how 

successfully the university ranks, this gives support to the gatekeeper’s importance in the initial recruitment 

process, as noted by several of the interviewees: “[...] It is my impression that in most cases you are aware, 

already before you post it, that your job posting will bring about quality as you have done the scouting that 

is necessary to be a top-100 university, as we are, and to become a top-50 university - so you cannot just 

leave it to chance who applies that particular day” (Appx. I, p. 166, l. 172). In relation to this, HR/AU (m) 
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and HR/AU (f) discuss that it is valuable to strive for more gender balance within the scouting process, as 

women may contribute with research within other fields and with different perspectives than men, which 

consequently enhances the diversity of the research and competitiveness of the university. Hence, a focus on 

addressing gender balance in the initial recruitment stages is also found to add value to the research that is 

consequently conducted at the university, which in turn will better the competitive stance. 

 

HR/SDU (f) indicates that there is a problem with the way the search process is done currently. She suggests 

that the process largely suffers from lack of preparation on the part of HODs, who she finds approach the 

process with a ‘business as usual’ mentality: “[...] and when we ask them “what have you done?”, “well, we 

followed the usual procedure”. Okay, there we have problemo numero uno, right, because if you replicate 

what you already have, and it is the same network that is approached, who are all around mid-thirties, white 

men [...] then you will not have a chance to think innovatively about how you can recruit.” (Appx. J, p. 188, 

l. 245). This indicates that the opportunity to address gender balance in the search process is not utilized to 

its full extent, and HR/SDU (f) notes that “[...] proper preparation - good Lord, it would go a long way [in 

terms of scouting a broader applicant pool].” (Appx. J, p. 189, l. 290). 

 

Also, it is implied by HR/SDU (f) that the search process is limited in its transparency, as the evaluations of 

applicants are not specified or professionalized. This could indicate that the search process is largely a black 

box. However, several of the interviewees point to requirements in terms of the applicant pool, including that 

both men and women are represented, which indicate that the search process is used to ensure that gender 

balance is addressed. But as suggested by HR/SDU (f), positions are often earmarked for a person within the 

manager’s network, which is why it can be argued that the search process is a formality that is conducted to 

comply with requirements and not an active measure to broaden the applicant pool. Similarly, HR/KU (f) 

notes that although it is required to request exemption from the President if the applicant pool does not 

include both men and women, she does not find this initiative effective: “[...] the President is onboard with 

the agenda and everything, [but] I have not yet seen our President reject any of these requests for 

exemption” (Appx. K, p. 223, l. 322). This indicates that the requirement is primarily an attempt to increase 

awareness but that there is not a focus on accountability. In connection to this, HOD/DTU (m) notes that in 

certain academic fields, it can be difficult to find women who are interested in the position despite active 

measures to scout women. Although he suggests that cases like this need to proceed without women in the 

applicant pool, he believes that the notion of accountability does help increase awareness among recruiters 

and forces them to reconsider their engagement and decision-making in the search process. Contrastingly, 

HR/SDU (f) suggests that although scouting women is likely to be more time-consuming, it is not an 

impossible task if enough effort is put into the process: “[...] you could say, other [universities] have 

succeeded, so we just have to be better at our search” (Appx. J, p. 198, l. 683). 
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Furthermore, all interviewees argue that their universities will always strive to find and hire the best 

candidate. However, HR/KU (f) questions the understanding of ‘the best candidate’ and notes that more 

women than men hold higher-level educations, which would indicate that women would more often be the 

best-suited candidate: “[...] I know that we like to talk about bureaucracy and the best suited [candidate], 

[...] as purely objective, but it does not require a great deal of brain cells to put two and two together and 

realize that this cannot be the case. Because they [women] are clearly the best. They just do not make it any 

further” (Appx. K, p. 234, l. 831). Therefore, HR/KU (f) points to a misconception of how talent is 

perceived, which she argues to be one of the key reasons for gender imbalance at universities. Based on this, 

it can be argued that the search process is a potential instrument in the recruitment process to address gender 

balance, but that it is not utilized and therefore not perceived effective due to underlying differences in 

perceptions of talent and ‘the best suited candidate’. 

 

A measure to address gender balance is discussed with Dean/KU (m), who mentions that it is a requirement 

to have both men and women represented in the applicant pool in order to fill a position. This places greater 

demands on the search and scouting process, which correlates with the argument put forward by HR/SDU (f) 

that if you do not have qualified women in the applicant pool, your search was simply not adequate. 

 

In order to improve the search process, key agents from AAU, CBS, AU, and SDU point towards working 

actively with networks as an important initiative. VP/CBS(AAU) (f) elaborates on this and says that 

furthering an academic career largely depends on being approached by influential colleagues, which is why 

having a well-established network is pivotal in academia. Besides being important for the individual 

researcher, VP/CBS(AAU) (f) notes that working actively with networks will similarly benefit universities, 

as activating several networks will secure a broader applicant pool, which in turn mitigates the risk of simply 

hiring new employees who are all similar to the current staff. However, HR/AU (f) suggests that women’s 

networks are different from the networks of their male counterparts, which means that women are not 

approached in the same way or to the same extent as men. Therefore, she believes that it is equally important 

to nurture one’s own network to address gender balance. HR/AU (f) further suggests that working with 

social platforms like LinkedIn helps activate networks, and in that way reduces the risk of replication and 

solely hiring applicants similar to those already present at the university. According to HR/KU (f), there is a 

significant difference in how networks are perceived by HODs, which consequently influences how much 

effort they put into the search process. For instance, she mentions that some HODs find it sufficient to 

contact three of their closest friends, as long as they represent different universities. Contrastingly, other 

departments use big conferences to scout young talents. HR/KU (f) notes that the differences in how HODs 

approach scouting are a result of decentralization, which is a notion that will be elaborated upon in section 

5.6. 
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In connection with this, Dean/KU (m) implies that working with specific internal search committees has 

proven effective to optimize the search process. Whereas the recruitment process at KU used to be 

characterized by solely advertising a job posting, the process now involves a dialogue between management 

and the search committee before and during the formulation of the job posting. This means that the search 

committee will scout potential applicants within their own network before the job is posted. Dean/KU (m) 

suggests that this initiative will make the search more thorough, which he believes will have a positive 

impact on gender balance. Similarly, HOD/DTU (m) explains that DTU intends to improve their search 

process by creating an internal search committee that consists of some of the most relevant people from the 

departments who are appointed to search internationally for qualified candidates. The rationale for this is to 

reduce the risk of always recruiting someone similar to the existing staff and to achieve a much broader 

applicant pool. The search process and the concept of search committees are commented on by the vast 

majority of interviewees as something that can be improved to secure a broader applicant pool. The notion 

that scouting will positively impact the search process is supported by HR/AU (m), who suggests that it can 

increase the quality of the applicant pool. As several of the interviewees have noted that there is a tendency 

to rely on own networks or approach the search process with a ‘business as usual’ mentality, it can be argued 

that broadening the applicant pool by revisiting the ways in the search is conducted might equally be an 

effective initiative to ensure that women will be represented in the applicant pool. 

 

Besides using the search committees' network, Dean/KU (m) suggests that the scouting process also includes 

HODs looking for potential applicants within the university’s own pipeline, along with a list of applicants 

who have already expressed an interest in working at the university. Similarly, HOD/RUC (m) notes that he 

is often contacted by people who are interested in working at RUC. Therefore, when HOD/RUC (m) creates 

a job posting, he ensures that it is formulated in such a way that those who have contacted him and those he 

finds suited for the position will be able to apply, after which he reaches out to encourage them to do so. 

However, contrary to Dean/KU (m), HOD/RUC (m) does not categorize this process as scouting, which 

indicates a difference in perceptions of what constitutes a scouting process. 

 

Contrary to Dean/KU (m), who emphasizes the value of internal search committees, three out of seven 

universities (KU, AU, and AAU) mention external recruitment agencies as a way to search for the right 

applicants. According to Dean/KU (m), collaborating with an external (potentially international) agency will 

broaden the network that is approached, as the recruitment agency is not directly affiliated with the 

university, which can reduce the risk of solely recruiting similar people. This is identified by HOD/KU (m) 

as an independent quality review, as the network approached by recruitment agencies is likely to be 

independent of the university’s network. 
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Contrastingly, two out of seven universities (DTU and CBS) note that it is not beneficial to use a recruitment 

agency to address gender balance due to a perceived lack of qualified women in the applicant pool, which 

they note indicates a minimal attempt to conduct a broader search. In this regard, Pres/CBS (m) suggests that 

in order for recruitment agencies to be an effective measure to address gender balance, it is important that the 

university itself has set and articulated clear requirements for the applicant pool. This indicates that although 

recruitment agencies might succeed in broadening the applicant pool, they also employ a ‘business as usual’ 

approach to searches, in which the vast majority of people in the applicant pool are men. Consequently, and 

as noted by Pres./CBS (m), the responsibility of articulating that the search process should be an active 

measure to address gender balance then lies with the university and not with the recruitment agency. 

However, the notion of more men than women in the applicant pool could also indicate that there are simply 

fewer women at the higher levels of academia to select from, which would then naturally result in this 

distribution. As illustrated in Chapter 1 of this dissertation, women largely ‘leak from the pipe’ at the higher 

levels of academia, which is why including the existing pipeline in the search process could be an effective 

instrument to address gender balance, as also noted by Dean/KU (m) and Dean/RUC (m). 

 

5.1.1 Part conclusion 

To sum up, key agents perceive the scouting process as important in order to ensure the right applicants from 

the beginning. Although it is agreed by the majority of the interviewees that there is an opportunity to 

address gender balance in the search process, the process is arguably not yet utilized to its full extent. Yet, it 

is agreed that when optimizing the scouting process, HODs are provided with a significantly wider applicant 

pool, possibly increasing the number of female applicants, which in turn also reduces the risk of replicating 

what is already seen within the current staff. In connection to this, the key agents point towards activating 

one’s own network as an essential initiative to address gender balance, as this too helps widen the applicant 

pool, and AU mentions LinkedIn as a helpful tool to do so. Whereas key agents from DTU and KU perceive 

internal search committees as an effective instrument, CBS and DTU express dissatisfaction with this 

initiatives’ capacity to address gender balance. 

 

5.2 Job postings 

In line with the theory accounted for in subchapter 3.2, all interviewees agree that language and wording is in 

fact gendered, and that wording in job postings can impact men’s and women’s incentives to apply. In our 

data, the interviewees point to different perceptions of (gendered) wording in job postings, which will be 

elaborated in the following subchapter. 
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All of the key agents interviewed agree that the main focus area in the wording of a job posting is to word it 

broadly enough that the right applicants will find it attractive. HR/DTU (f) finds that the language of the 

majority will define who fits in, and due to the general imbalance in academia, the language of the majority 

is perceived as male-dominated language. Based on this, she notes that language is a potential factor that 

sustains imbalance, as women as a minority group can be excluded by the language. Consequently, 

addressing the issue of male-dominated language is likely to “affect the numbers [of women in academia]” 

(Appx. L, p. 264, l. 846). This indicates that the language of the majority can be challenged through job 

postings, which she perceives to be the “first and easiest element to work with” (Appx. L, p. 264, l. 856).  

 

Similarly, HR/AU (m) suggests that the wording in job postings is largely created by the HOD that is 

responsible for the recruitment process for a specific position. Consequently, it can be argued that since men 

dominate the decision-making positions in academia, the language in job postings is likely to be perceived as 

more inclusive of and appealing to men than to women. This indicates that the wording in job postings can 

have a negative impact on women’s sense of belongingness or sense of fit, which can foster gender 

imbalance. In continuation hereof, HR/AU (m) finds it likely that a focus on wording will be effective to 

address gender balance and notes that “[...] we should alter our wording to appeal to a broader audience 

and as such, gain more diversity within the applicant pool” (Appx. I, p. 171, l. 400). Thus, the vast majority 

of interviewees agree that diverse language is likely to result in a diverse applicant pool, which is perceived 

by most to have a gendered component as well. Nonetheless, there is a difference in how the key agents 

understand and evaluate the effectiveness of the wording of a job posting. 

 

To achieve diverse language in job postings, HR/SDU (f), VP/AAU(CBS) (f), and HR/DTU (f) suggest that 

it is important to include different perspectives that address both male and female personas in order to 

achieve more balanced wording. This is elaborated by HR/SDU (f), who suggests that wording is combined 

with different gendered connotations that can cause a certain perception of what the ‘right candidate’ is. 

Based on this, she suggests that it is important to be aware of the different adjectives used to describe the 

qualification criteria, as this may in fact influence who will perceive themselves as qualified for the position. 

In relation to this, she notes that it would be effective from a gender balance perspective to include personal 

traits that may complement each other, like ambitious and cooperative, as these words may have different 

connotations and attract different applicants to the position. By doing so, she believes that it is possible to 

attract a broader applicant pool that is more likely to include both men and women, which would positively 

impact gender balance. In contrast to the importance placed on gendered wordings, VP/AAU(CBS) (f) notes 

that the problem is a lack of variation in wording, which she finds makes job postings trivial and 

unattractive. While she notes that a trivial job posting will not only be unattractive to women, she also 

suggests that the repetitive words in a job posting will most often be masculine-biased words, such as “the 
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strong leader, the competent leader, the robust leader” (Appx. M, p. 273, l. 305), and introducing variation 

into the wording in job postings is consequently likely to address gender balance as well. 

 

In reference to what initiatives are likely to be most effective to address gender balance, Pres./CBS (m) 

suggests that the most important element is to be open-minded and willing to experiment with different 

solutions. This is argued to illustrate a belief that wording can be optimized to address gender balance, but 

that there is not just one effective way to do so. Also, Pres./CBS (m) implies that it is not solely the wording 

that must be scrutinized to address gender balance, but also that the way in which the job posting is set up is 

likely to have a gendered effect as well. In the discussion of job postings, Pres./CBS (m) draws on his latest 

experience with the job posting for the position of Deputy President, which he was responsible for. In the 

process, he worked closely with a professor at CBS who has “a professional understanding of this [gender 

research and gender bias; also gendered wording]” (Appx. N, p. 299, l. 645), and he notes that she played a 

large part in the formulation. Pres./CBS (m) notes that the rationale for trying something different was “we 

have the possibility to - we would really like to attract talented female applicants for this position” (Appx. 

N, p. 292, l. 329). This indicates that Pres./CBS (m) believes that the way in which a job posting is created 

can influence who applies for the position, and that job postings can be an instrument to address gender 

balance. 

 

In connection with the notion that the way a job posting is set up is likely to have a gendered effect, 

Pres./CBS (m) suggests that he was “[...] schooled [...]” (Appx. N, p. 292, l. 341) and that one of his key 

takeaways was that it was equally as effective to explicate the different qualification criteria in the job 

posting as it was to use adjectives that complement each other from a gendered perspective. Pres./CBS (m) 

exemplifies this point by saying, “It was a super exciting process, and I believe it became a much more 

appetizing job posting because it actually said what to use [the qualifications for], so you should not only be 

cooperative, you should be cooperative BECAUSE it is important for this position” (Appx. N, p. 293, l. 385). 

Pres./CBS (m) notes that the belief is that this will expand the position and give applicants the possibility to 

relate to the expected criteria. Also, he finds that this will effectively address gender balance, as he believes 

that women’s incentives to apply decrease if they do not excel in all the criteria put forward in a job posting. 

Also, Pres/CBS (m), HR/SDU (f), and Dean/KU (m) note that the gendered effect is likely associated with 

how men and women perceive their own qualifications differently, as explained by Pres./CBS (m): “if the 

bullet points are just listed, men will apply if they meet just 3 criteria out of 12, that is enough. Meanwhile, 

women will look at them [the qualification criteria listed in bullet points] and say: well, I do not meet all of 

the criteria, so I will not apply.” (Appx. N, p. 293, l. 366). For this reason, Pres./CBS (m) finds it important 

to clearly say that it is not expected that all requirements are met in order to increase women’s incentives to 

apply — for instance, by stating that “the right candidate might not exist” (Appx. N, p. 293, l. 374). 
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This notion is supported by HR/SDU (f), who also find it essential to distinguish between what is ‘need to 

have’ and what is ‘nice to have’ and to clarify this in the job posting. They argue that this will expand the 

position and positively impact women’s incentives to apply, as this too will signal that it is not required to 

meet all of the qualification criteria. Thus, it is argued that clarity surrounding the requirements of the 

position and the needed qualifications and how the two link together will influence who feels included in the 

job posting. In turn, this will influence the number of women in the applicant pool. 

 

The importance of clarity is reinforced by Dean/KU (m), who finds that uncertainty about what the position 

requires is likely to impact women’s incentives to apply and consequently sustain gender imbalance. 

Therefore, Dean/KU (m) argues that hosting online open meetings before publishing a job posting is likely to 

be an effective instrument to attract more women: “if there are too many questions, too many uncertainties 

related to the job posting, it may result in fewer women who apply for the position [...] If women receive 

answers, have some of the question marks related to the job posting removed, I think it increases the chances 

that they [women] will apply. I think it will. And also having a process with the possibility to ask questions 

and see who would be hiring you can have an effect [on the number of women who apply]” (Appx. O, p. 

328, l. 928). 

 

Dean/CBS (m) perceives the notion of gendered wording as rather controversial and notes that he has not yet 

seen a study that explicates the actual effect it may have. Nevertheless, he finds it reasonable to examine if 

wording can have an effect on gender balance and suggests that templates for job postings could potentially 

be the place to implement change: [...] you could look at the templates and say, “’Well, is it, eh, should we 

look at this from a gender perspective?’, right. Eh, you could easily do that.” (Appx. P, p. 348, l. 736). This 

indicates that although Dean/CBS (m) believes that there is in fact such a thing as gendered wording, he 

questions the effectiveness of wording to address gender balance. Nevertheless, it can be argued that the 

quote above indicates that even though initiatives to address gender balance through an examination of 

gendered wording in job postings have not been implemented at CBS, according to Dean/CBS (m) and 

HR/CBS (m), it seems plausible that such an initiative would be met positively or at least without resistance. 

 

Although all interviewees agree that language and wording are in fact gendered, there are differences in the 

perceptions of what constitutes gendered language and the extent to which language can be gendered. 

Furthest from the rest of the interviewees is HR/CBS (m), who does not initially indicate that he believes 

(gendered) language or wording have a significant influence: “That’s a good question [if language and 

wordings can be gendered]. I am just thinking that there might be other personality related aspects that 

make your language what it is. [...] If I say something like that at home to the women I live with [wife and 

daughters], they would beat me up” (Appx. Q, p. 370, l. 905). This indicates that HR/CBS (m) perceives the 
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notion of gendered language as quite controversial. He continues to reflect on the question of whether 

language can be gendered and notes that he finds that men and women differ in their interests more than they 

differ in the language used to talk about their interests. Based on this, it can be argued that HR/CBS (m) 

believes that men and women are fundamentally different in what they are interested in, which might 

influence sense of belongingness, but that language or wording would not have an impact on sense of 

belongingness, as the way in which interests are discussed is similar. When asked if he believed that 

language could impact gender balance, he says “What do you mean? How would it [...]?” (Appx. Q, p. 370, 

l. 929). Also in relation to wording and gender balance, HR/CBS (m) suggests that “[...] if you hire a man 

and there is a lot of ‘women’s talk’ [...] then there is no doubt that you would feel left out if you are a typical 

man” (Appx. Q, p. 370, l. 945). Based on this, it seems that language in general, and particularly wording in 

job postings, is not something that HR/CBS (m) has considered as a possible instrument to address gender 

balance, nor something he would perceive to be effective. In continuation hereof, it can also be argued that 

HR/CBS (m) largely embraces the notions of a ‘typical man’ and a ‘typical woman,’ which could indicate 

that he would find such gender stereotypes suitable in job postings Nevertheless, HR/CBS (m) refers to a 

discussion he has had with the professor who helped draft the job posting for the position of Deputy 

President and notes that “I do not know enough about this to say if there are any patterns. But I think that 

this [words that appeal to women] is something we should look into if we can formulate something in such a 

way that that alone would make a difference” (Appx. Q, p. 371, l. 984). Based on this, it can be argued that 

HR/CBS (m) is actually inclined to perceive wording and language as something that could have an effect on 

gender balance, although this is not something he is particularly attentive to. Nevertheless, HR/CBS (m) 

considers it beneficial to involve HR as a quality review to increase awareness among HODs about the 

wording used in job postings. The sentiments put forward above indicate a discrepancy in HR/CBS (m)’s 

perceptions of gendered wording and how this might influence gender balance. It is evident from the 

interview that his perceptions of the effect language and wording might have on gender balance changes 

during the interview, which is why it can be argued that there is a risk that we as interviewers have 

influenced him to make the connection between wording and gender balance. Thus, it seems plausible that 

this latter quote does not align with how HR/CBS (m) would perceive or express the importance in a 

different setting. Nevertheless, the fact that he has discussed the concept of gendered language with his 

colleague and that he continued to reflect on the question indicates a level of awareness. 

 

A number of the interviewees mention that up until now, the process of formulating a job posting has begun 

by looking at previous job postings and adjusting them just enough to be relevant for the position in 

question. According to HR/SDU (f) and Pres./CBS (m), the reuse of job postings can be part of the reason 

for the tendency of academic staff to look alike and for the continued gender imbalance at universities. Based 

on this, all interviewees perceive new standardized templates for job postings, which are created with a 
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gender balance lens, to be an effective initiative to address gender balance. Nonetheless, the way in which 

the interviewees refer to the implementation of such templates differs. 

 

Three out of seven universities (RUC, AAU, and AU) have created standardized templates through the use of 

software that identifies gendered wording and offers suggestions of other words or phrases that could lessen 

the potential negative impact of gendered wording. This indicates that RUC, AAU, and AU find that the 

modification of job postings will have a significant impact on gender balance. In connection to this, 

HOD/RUC (m) and HR/RUC (f) note that the need for software to improve job postings was based on an 

awareness of the ways in which wording might impact the applicant pool, which in turn impacts who is hired 

for the position. Although the software has led to high levels of awareness of what constitutes gendered 

wording and how it manifests in job postings, HOD/RUC (m) notes that he did not agree with all of the 

corrections suggested by the software, which indicates that the interpretation of different words can be 

subjective. In relation to this, HOD/RUC (m) notes that the software sometimes suggested synonyms that 

had a perceived different meaning than the word he had originally chosen. This can be argued to indicate that 

evaluation of wording might largely reflect subjective perceptions of connotations. This notion is supported 

by Dean/KU (m), who suggests that wording cannot be gender-neutral because: “[...] wordings are perceived 

very subjectively, and, I mean, everything you say is understood subjectively, so it can also be understood 

differently in a gendered context” (Appx. O, p. 327, l. 895). This arguably gives support to the notion of 

gendered wording as an instrument to address gender balance, although it implies that wording alone is not 

enough and that there could be a gendered component to connotations and how these are perceived. 

 

Thus, as elucidated, several of the interviewees perceive a balance between masculine and feminine wording 

in job postings as an effective instrument to address gender balance. In relation to this and as an initiative to 

attract more women and ensure a diverse applicant pool, HR/AU (f) notes that there is a slight preponderance 

of feminine wording in their standardized template for job postings. In this way, HR/AU (f) finds that the 

risk of masculine bias is reduced, which will increase women’s incentives to apply. On the other hand, 

HR/KU (f) and Dean/KU (m) refer to gender-neutral language in job postings as an effective measure to 

address gender balance. HR/KU (f) and Dean/KU (m) both suggest that the implementation of gender-

neutral language is likely to increase the number of women who apply for positions, which indicates that 

masculine wording has previously dominated job postings. However, the understanding of what constitutes 

gender-neutral wording and what constitutes gender-balanced wording appears to differ among interviewees. 

Although Dean/RUC (m) refers to gender-neutral language, he notes that the template was created with an 

equal number of red and blue (feminine and masculine) words. This indicates a perception that balancing 

gendered wording will result in gender-neutrality. The aspiration to balance masculine and feminine wording 
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is also a focus for AU and AAU. Based on this, it can be argued that the initiative to work with (gendered) 

wording in templates is similar across universities, but the understanding of ‘gender-neutral’ wording differs. 

 

5.2.1 Part conclusion 

It is agreed by all key agents that language and wording is in fact gendered, which is why they perceive it as 

effective to implement initiatives focusing on the wording used when drafting a job posting, as it can have an 

impact on who applies for the job. Although there is somewhat of a difference in how gendered language is 

perceived and to what extent language is considered gendered, three main considerations emphasized as 

effective in order to address gender balance are: 1) a focus on varying wordings and balancing wordings that 

appeal to men and women, 2) a focus on elaborating the different qualification criteria, which allows the 

position to become clearer, as it specifies what is expected of the applicant, and 3) a focus on creating 

templates for the HODs that ensure a greater balance between wording that appeals to men and women, in 

order to create awareness among the HODs and ensure a job posting that appeals to both genders without 

replicating current staff. 

 

5.3 Promotion track 

During the interviews, nine out of 13 interviewees mentioned promotion track as a new initiative soon to be 

implemented. For this reason, this subchapter will look into how key agents in the recruitment process 

perceive the new promotion track concept and the opportunities it presents for addressing gender balance. 

 

Whereas HR/DTU (f) only briefly mentions promotion track as a new initiative and notes that in general, the 

new job structure and all it entails will not have any impact on the university, five of the other universities 

point to promotion track as a new recruitment initiative. HOD/DTU (m) and both representatives from AU 

do not mention promotion track at all. 

 

However, to Dean/KU (m), promotion track is not a new initiative, but something that has been brewing at 

KU for a couple of years. According to Dean/KU (m), the rationale behind promotion track is to attract the 

best researchers from around the world through an attractive recruitment tool. HR/RUC (f), however, points 

to the possibility to attract more women as the rationale behind promotion track. She suggests that women 

are more likely to apply if the position is more permanent and the career path in general is clearer, which can 

be argued to be the case with promotion track. For this reason, HR/RUC (f) perceives promotion track as a 

constructive initiative that will have a positive effect on gender balance. 

 



Page 78 of 459 

 

The notion that promotion track will positively impact gender balance is supported by Dean/KU (m), who 

points to the number of qualified and talented women he has in his pipeline as prime candidates for such a 

program. 

 

Similarly, Pres./CBS (m) refers to the existing pipeline as an ideal place to initiate a program like promotion 

track and notes that it is very likely that promotion track will influence gender balance positively — and the 

notion of involving and encouraging one’s existing pipeline resonates with VP/CBS(AAU) (f) as well. 

However, to her, it is not simply a matter of looking at one's existing pipeline but is equally a matter of 

increased awareness of the importance of working with and engaging the ‘food chain’ to enable change and 

manage gender balance. With increased awareness of working with the ‘food chain,’ or pipeline, it can once 

again be argued that the gatekeeper function becomes significantly more important, as people will be 

employed at the university for longer or advance their careers at that university. This is also elucidated by 

Pres./CBS (m), who notes that these long-term employment programs like tenure track and promotion track 

require greater focus on the quality review during the initial stages of the recruitment process, and 

VP/CBS/(AAU) (f) also notes that this focus on quality review must be even greater when the objective is to 

engage the existing pipeline in these programs. 

 

Yet, looking to the pipeline is likely to have a positive impact on gender balance, as the issue is not a lack of 

women in academia, but rather a lack of women at the top levels of academia. This is also suggested by 

Dean/KU (m) in reference to talented and qualified women in the pipeline as prime candidates for a program 

such as promotion track. Consequently, it is argued that looking at the existing pipeline is likely to have a 

positive effect on gender balance if awareness of how to evaluate potential and qualifications is adjusted to 

fit the potential of promotion track. The importance of reviewing qualification criteria is also emphasized by 

HR/SDU (f), who, in line with the argument put forward by VP/CBS(AAU) (f), notes that although 

promotion track presents opportunities to manage gender balance, it requires a change of mentality in terms 

of how qualifications are evaluated to truly be effective from a gender balance perspective. 

 

Nonetheless, Pres./CBS (m) suggests, in line with the argument put forward by HR/RUC (f), that explicit 

criteria as fostered by promotion track is a constructive measure to manage gender balance. Similarly, 

HR/CBS (m) points to the explicit criteria as being positive both from an organizational perspective and 

from a gender balance perspective: “I believe that some of the things in this [promotion track], in which 

criteria are agreed on in advance, which you then need to measure up to. Naturally, it can make it less 

flexible, but I think it can help nudge this gender distribution. I actually think it can” (Appx. Q, p. 358, l. 

380). 
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According to Dean/CBS (m), promotion track will also solve the problem of sending an unfortunate message 

to the international environment by posting a professor position that is subsequently given to someone from 

the pipeline, as is occasionally the case. He notes that this might also have a gendered perspective, although 

he does not elaborate on what he perceives to be the gendered aspect. Based on this comment, which was not 

further explained or elaborated upon, it seems plausible that there is a risk that Dean/CBS (m) links 

promotion track to gender balance due to the setting and his understanding of our research intentions, and 

that he primarily perceives promotion track to be beneficial in regard to the aforementioned signals sent to 

the international environment. However, he also points to tenure track as a program that has a far better 

gender balance than what had been seen with previous assistant professors, and as this program is now being 

implemented at the next level as (from associate professor to professor) with promotion track, he expects a 

similar outcome. Thus, although he mentions that the model is not in place yet, Dean/CBS (m) believes that 

the alignment of expectations, transparent and written criteria, and more secure career paths that follow from 

promotion track will have a positive impact on gender balance. 

 

In contrast to Dean/CBS (m), HOD/RUC (m) points out that he does not believe that tenure track has had 

any impact on gender balance. Rather, he notes that tenure track simply results in greater uncertainty at the 

entry level, and he does not believe it to be more transparent nor more beneficial for gender balance. Instead, 

he says that tenure track imposes a significant increase in managerial challenges and workload. 

Consequently, HOD/RUC (m) has almost never used tenure track in recruitment, which could indicate that 

he would also be unwilling to implement promotion track. As several of the interviewees have suggested that 

the model of promotion track is greatly similar to that of tenure track, it seems plausible to assume that 

HOD/RUC (m) would have similar perceptions about promotion track. Nevertheless, HOD/RUC (m) 

mentions that there is a lot of pressure from employees to implement promotion track, which he says will 

definitely lead to the implementation of such a program. However, he does not perceive promotion track to 

be an effective tool to address gender balance, as he suggests that the selection process is simply moved, 

which is somewhat in line with the arguments put forward by Pres./CBS (m) and VP/CBS(AAU) (f) that the 

gatekeeper function becomes more important. It also gives support to HR/SDU (f)’s argument that 

consequent management of, and mindset change on, qualification criteria, evaluations, and potential biases 

are important to address. 

 

Although there is overall agreement among the key agents that promotion track will, to some extent, have 

positive consequences for gender balance, several of the interviewees point to a general lack of help or 

assistance in the operationalization of the new job structure, which also comes into play when talking about 

promotion track. Thus, it appears as though KU, as explained by Dean/KU (m), is further in the 

consideration of the actual implementation of promotion track. However, as this promotion track is also 
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based on an initiative from KU, who suggested to the Ministry of Higher Education and Science that it be 

included in the new job structure, this is to be expected. Nevertheless, this also means that KU has had more 

time to work out the details of how to implement promotion track in the best way and has already planned to 

include “a professor board [...] with a quality and control function” (Appx. O, p. 315, l. 323). 

 

As the vast majority of interviewees point to promotion track as a work in progress that is soon to be 

implemented, it seems plausible that the other universities will implement a similar structure to ensure 

quality review in the hiring process. But as explained by HR/CBS (m), “one could say, when a new job 

structure is imposed, you can spend quite a lot of energy on trying to figure out how to reorganize [...] We 

are, more or less, in the process of working out how we can interpret this and how to use it” (Appx. Q, p. 

350, l. 31). This indicates that such initiatives and implementations take time, and a lack of detailed accounts 

of how exactly gender balance will be addressed is not argued to indicate a lack of incentive to do so. It is 

believed to be plausible that other universities will appoint a board of professors or similar to ensure quality 

in the recruitment process related to promotion track. 

 

5.3.1 Part conclusion 

Although the perceptions of why promotion track is valuable differ amongst interviewees, it is clear from the 

analysis above that the vast majority of key agents in the recruitment process at Danish universities point to 

promotion track as an effective instrument to address gender balance. Several of the interviewees agree that 

the initiative provides an opportunity to utilize the existing pipeline to a larger extent, which will positively 

impact gender balance due to a number of talented women in the pipeline. With the promotion track, the 

interviewees argue that the criteria will become more explicit and transparent and will be based on an 

alignment of expectations from the outset, which is believed to lead to more secure career paths and 

positively impact gender balance. However, it is also noted that promotion track will increase the importance 

of the gatekeeper function, and consequently, it will become more important to ensure that quality reviews 

are equipped to evaluate potential talent and that awareness of the range of qualifications is increased and 

manifested in a quality review. Overall, promotion track, although in need of a quality review to ensure the 

right candidates from the beginning, is perceived to be effective to address gender balance. 

 

5.4 Committees 

All but the two interviewees from DTU point to gender representation on committees as a focal point for the 

universities to address gender balance. As it is stated in DTU’s diversity and inclusion policy that an equal 

gender balance on committees is required (Toft, 2021) it must be assumed that this is either not an initiative 

that the interviewees are aware of or not an initiative they perceive to be effective. Nonetheless, 11 out of 13 
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interviewees point to gender representation on committees as an initiative, which makes it relevant to 

understand why this is perceived to be effective to address gender balance (if at all). 

 

DTU, SDU, CBS, AAU, KU, and RUC all have criteria for the gender composition of committees. However, 

the ways in which such gender representation on committees is facilitated, along with the perceived value 

derived from the initiative, differ across, and occasionally within, the universities. Whereas KU and AU 

arguably aspire towards gender balanced committees, the remaining universities refer to the notion of having 

committees where both men and women are represented. 

 

According to HR/AU (f), AU aspires to have gender balanced committees, but this is not something HR/AU 

(m) appears to pay much attention to, which is why the extent to which gender balance on committees is 

managed in practice can be questioned. Rather, HR/AU (m) refers to “proper balance” or “proper diversity”, 

with great reluctance to quantify it. However, HR/AU (m) does stress that there is significant awareness of 

the gender composition of committees and that any imbalance is pointed out and asked to be corrected, 

which indicates that although he is reluctant to define balance, HR/AU (m) believes that the aspiration 

towards gender balance is in fact in place at AU. In a discussion of possible reasons why women disappear 

from academia, HR/AU (m) similarly suggests that how they appoint committees might be part of the 

explanation for why women leak from the pipe. 

 

While HR/AU (f) says that gender balance is desirable in theory, she suggests that gender balanced 

committees can be hard to obtain in practice due to the imbalance of men and women at the top level, and 

that there are simply too few female professors to benefit from gender balanced committees. HR/AU (m), on 

the other hand, believes that there is a direct link between increased awareness of the gender composition of 

committees and the gender balance in the applications called in for an interview. 

 

Dean/KU (m) is quick to point to gender balanced committees as a deliberate decision in order to manage 

gender balance. In all committees, he says, there is a clear objective to have a gender composition of 60/40, 

which is supported by a requirement to report on the gender composition of the appointed committees. 

HR/KU (f), on the other hand, quickly brushes off the notion of gender balanced committees and says that 

there has previously been a requirement for “width in the gender composition” (Appx. K, p. 223, l. 403) of 

assessment committees, but that there is substantial evidence that this has no effect in managing gender 

balance. Based on this, it is clear that there are discrepancies in both perceived objective and perceived 

effectiveness of gender balance of committees. 
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Although Dean/KU (m) points to reporting as a measure to ensure that the objective of gender balanced 

committees is also carried out in practice, he also notes that it is not always possible to appoint gender 

balanced committees, as men automatically fill more seats than women since there are generally more men 

than women in top positions. Although this devalues his otherwise clear indication of the effectiveness to 

some extent, Dean/KU (m) attempts to manage any such imbalance by “telling them that they are free to 

appoint someone else in their place [...] and then we make it work” (Appx. O, p. 312, l. 268). 

 

HOD/RUC (m) similarly attempts to solve the challenge of potential internal affairs that are not beneficial 

for the composition of committees. In relation to this, HOD/RUC (m) mentions that he appoints the members 

of the assessment committee, and if he finds that there are any potentially conflicting personal interests or 

general conflicts between members, he appoints an external chairperson. Although this indicates a level of 

awareness with HOD/RUC (m), it can be argued that it is equally conceivable that he might be subject to 

conflicting personal interests or might be unaware of other potentially inadequate compositions that put some 

at a disadvantage, and that this is not an active measure implemented to address gender balance. 

 

Pres./CBS (m) says that “it has been decided that it is important to have both genders represented” on the 

committees (Appx. N, p. 298, l. 618). This way of addressing the criteria for representation committees 

appears distanced, both in terms of the decision-making behind it and in terms of supporting said decision. 

As he is the ultimate decision-maker at CBS within the limits imposed by Danish legislation, the vagueness 

of the decision appears potentially problematic. But, following this, he goes on to categorize the discussions 

of gender composition as a classic trade-off in reference to potential consequences for women. This could 

indicate that he brings forward arguments both for and against, without commenting in detail on his own 

perceptions of the effect of gender diverse committees. This is potentially due to the fact that the interview is 

audio-recorded, which might lower his incentive to comment on personal opinions that could go against 

current CBS criteria. However, later in the interview, Pres./CBS (m) says that more qualified female 

applicants are needed and that the university should make sure that the committees do not make decisions 

based on biases that affect who is recommended for positions. Thus, he links the work of the committees 

with the potential to address gender balance, which indicates a perception that committees and their 

composition can have an effect on gender balance, either positively or negatively. 

 

However, Dean/CBS (m) notes that the criteria for gender composition, in his opinion, do not influence who 

is hired for a particular position. According to Dean/CBS (m), the notion that men and women differ in their 

ways of hiring, potentially due to underlying biases that impact decision-making, is quite controversial. 

Contrastingly, HR/CBS (m) believes that the criterion to have both men and women represented on 
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committees is based on the notion that “we know a little something about how they evaluate differently” 

(Appx. Q, p. 356, l. 289). 

 

In HR/CBS (m)’s explanation of the composition of committees, he says that committees can be appointed in 

such a way that there is equal representation. He elaborates by saying “that is, that the committee is 

comprised of both men and women,” (Appx. Q, p. 356, l. 289), which indicates a perceived equation of 

‘equality’ and ‘representation.’ Thus, as illustrated above, the representatives from CBS greatly differ in how 

they perceive the criteria to have both men and women represented on committees. 

 

VP/AAU(CBS) (f) notes that committees should, as a rule, have at least one woman, but with this initiative, 

she notes that the rationale is to favor the university by having committee members that represent different 

position levels and all main areas. Consequently, VP/AAU(CBS) (f) points to other considerations related to 

the composition of committees, but does not take gender representation into account, which is why it can be 

argued that she finds it more important to have several perspectives included on committees than to have 

equal representation of men and women. 

 

HR/SDU (f) believes the wording interpretation compared to the motivation behind addressing gender 

balance as pivotal to the incentive to address gender balance through committees. She notes that it is clear to 

her that there are vast differences in the extent to which such initiatives are fulfilled. HR/SDU (f) says that in 

practice, the committees must include both men and women, but that on paper the objective is for assessment 

committees to aspire to gender balance. With such vague wording — “to the extent possible, aim to have an 

equal representation of men and women” (Appx. J, p. 197, l. 674) — HR/SDU (f) argues that there is a risk 

that people will translate this in a way that fits with current practices or with business as usual. 

Consequently, HR/SDU (f) asserts that gender balanced committees without specific objectives are likely to 

translate to committees that have both men and women represented if there is limited or no motivation. As a 

consequence, HR/SDU (f) has experienced people who look for one woman to appoint to a committee that 

consists of seven people. With that being said, HR/SDU (f) acknowledges that certain academic fields have 

difficulties finding qualified women to sit on committees due to general underrepresentation of women 

within that field. However, HR/SDU (f) notes that it is proven that other fields with a significant 

underrepresentation of women are able to manage this, which is why she argues that those who are 

particularly challenged in finding women will simply need to make more of an effort. This relates to the 

notion of scouting for talent, in that HR/SDU (f) notes that it is to be expected that male talents will 

continuously be the talent found if the perception of talent is not widened. Also, as noted by HR/SDU (f), 

change only happens when something other than business as usual is initiated. HR/SDU (f) is confident that 
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if the process of scouting committee members is improved with an eye for gender, it would be doable to have 

gender balanced committees. 

 

It is important to note that even though the vast majority of the interviewees mention the gender composition 

of committees themselves, which indicates awareness towards the (potential) importance of including both 

men and women, in the decision-making of the recruitment process, this might equally be influenced by the 

setting in which we are discussing the recruitment process. As we have made our preliminary intentions with 

this dissertation clear to the interviewees prior to the interviews, all interviewees were aware that we are 

interested in exploring the gender balance at universities. This might influence the mindset with which the 

interviewees have approached the interview, and Pres./CBS (m) mentions that he had read up on the 

processes surrounding assessment committees just before our interview. Nonetheless, as all but two point to 

the gender composition of committees, we find it somewhat safe to assume that the analysis brings forward 

the interviewees’ perceptions of this measure. 

 

5.4.1 Part conclusion 

Although there are discrepancies between the perceived effectiveness of gender balanced committees among 

the key agents in the recruitment process, there is no doubt that the goal of gender balanced committees or 

committees with both men and women represented is an initiative from top management, which is why we 

found it important to elucidate the perceived effectiveness. Although a few of the interviewees reflect on the 

negative consequences that might follow from gender balanced committees, no one refers to any suitable, 

beneficial, or feasible alternative measures to mitigate the negative effects. Based on the analysis, it is found 

that key agents do perceive gender balanced committees or committees with both men and women 

represented as an effective instrument to address gender balance. However, it is suggested that greater focus 

should be given to scouting the right committee members, and that clear requirements for the composition 

are needed if the aspiration is gender balanced committees, as this is otherwise likely to translate into 

committees with both men and women represented. 

 

5.5 Qualifications and quality review 

From the interviews, it is clear that a universal understanding of what an independent quality review 

(uafhængigt kvalitetstjek) entails does not exist. When asked if such an authority is in place at the university, 

several of the interviewees say no and then go on to explain other quality review measures implemented. 

Although CBS is the only university to refer to an independent quality review, all interviewees note that HR 

plays a crucial part in quality review, which is why the role of HR will also be discussed in reference to 
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quality review. This subchapter will explore where and to what extent quality reviews are implemented in 

the recruitment process and how these are perceived in relation to gender balance. 

 

Both HOD/RUC (m) and HR/RUC (f) note that HR plays a central role in quality reviewing job postings at 

the university, although they differ in their understanding of the thoroughness of this review and the aspects 

covered in a quality review. While HR/RUC (f) focuses on HR as a thorough quality review that ensures that 

job postings do not discriminate in any way, HOD/RUC (m) questions the extent to which HR makes any 

adjustments to job postings. They both initially point to the templates that HR has created in collaboration 

with Develop Diverse, but the difference lies in the perception of the quality review once the job postings are 

sent back to HR after the templates are filled out by HODs. HR/RUC (f) notes that it is equally important for 

HR to check how evaluations of applicants are measured and interpreted, as she points to the importance of 

not ranking evaluations, but instead simply determining if an application is either qualified or not qualified. 

Although it can be questioned whether HOD/RUC (m) believes the quality review to have an impact, 

HR/RUC (f) believes HR to be central for quality reviews and finds that HR should be more involved in the 

recruitment process. 

 

Similarly, Dean/KU (m) does not refer to HR as a formal quality review. He notes that HR is involved, 

although he does not elaborate on what HR is involved with or how. Rather, he suggests that HR is a 

department that HODs turn to for advice, which indicates that it is largely the HODs’ responsibility to seek 

out advice and that any quality reviews have not been formalized. However, this is likely to differ across 

departments, as HR/KU (f) explains how the three HR centers located within Shared HR do participate 

actively in the recruitment processes, although the service level greatly differs across departments depending 

on the resources allocated to facilitating such quality reviews. Specifically, and in line with Dean/KU (m), 

she points to the arm’s length principle between HR and HODs in terms of job postings. In continuation 

hereof, and contrary to HR/RUC (f), HR/KU (f) can be said to criticize the notion of a classical HR template 

for job postings, as she suggests that there will be too much local variation throughout the university for such 

a template to be advantageous. She also questions the extent to which people actually consult templates, 

which is argued to be a potential problem if the templates are the main quality reviews implemented by HR, 

as also proposed by HOD/RUC (m) and HR/RUC (f). 

 

There are indications that quality reviews surrounding job postings are the main focus area for HR. HR/DTU 

(f), HOD/DTU (m), VP/AAU(CBS) (f), HR/AU (f), HR/AU (m), and HR/SDU (f) to various extents all 

point to quality reviewing job postings as one of HR’s main tasks in terms of recruitment process, quality 

review, and gender balance. 
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HR/DTU (f) explains that there is an HR-partner and HR-consultant affiliated with each department, and one 

of these will always assist the HOD with job postings. As discussed in subchapter 5.2, HR/DTU (f) notes 

that there is increased awareness of the importance of wording in job postings, which is why the HR-partner 

or consultant will always examine and evaluate the wording in job postings. However, in contrast to some of 

the initiatives explained above, this discussion of wording and profiling takes place in collaboration between 

HR and the HOD, and although the HOD formulates the job posting, this is based on an initial discussion 

with HR of who or what the job posting seeks to attract. Similar to HR/RUC (f), HR/DTU (f) also suggests 

that it is an important initiative that the job posting is also sent back to HR once it has been formulated, in 

order to review it for any discriminatory wording. This is supported by HOD/DTU (m), who also points to 

HR in relation to reviewing wording in job postings and believes or expects that HR takes diversity, equality, 

and potential biases into account in such a review. 

 

As touched upon in section 5.2, HR/CBS (m) implies that HR does not have enough responsibility in relation 

to quality reviews and notes that they currently do not evaluate wording and formulations in job postings. 

HR/CBS (m) does point out that there are templates for job postings, but he refers to this more as a 

disposition than a template and indicates that the template is largely in place to ensure that it says CBS at the 

bottom of the paper. This is arguably supported by the fact that neither Pres./CBS (m) or Dean/CBS (m) 

mention the role of HR in quality reviewing job postings. However, VP/AAU(CBS) (f) believes it to be 

natural that HR quality reviews wordings in job postings, which is why it seems plausible that more 

responsibility will be placed with HR in terms of quality review of job postings. This is also supported by 

Pres./CBS (m)’s recent understanding of the importance of wording in job postings, which he worked with 

while drafting the job posting for the position VP/CBS/(AAU) (f) has been appointed to. 

 

HR/AU (f) finds the role of HR to be significant in terms of quality review and explains that all guidelines 

and templates have been constructed by HR with the intention to increase gender balance. According to 

HR/AU (f), HR constructs and reviews every document through an ‘equality lens,’ and HR/AU (f) believes 

HR to be pivotal in quality review elements. However, she also questions the extent to which all of HR’s 

initiatives are conformed to or respected, as there are vast differences across departments. Consequently, in 

assessing the importance placed on HR as an authority that ensures quality reviews, it seems relevant to 

consider that HR/AU (f) represents just one department and the overall perception of quality reviews is 

therefore difficult to assess. This is emphasized by HR/AU (m), who perceives the quality review conducted 

by HR as rather superficial and does not suggest it has any impact on gender balance. The value proposed by 

HR/AU (f) could consequently be somewhat decreased, as there are no indications that such extensive 

guidelines and templates positively affect gender balance, as AU does not (to the knowledge of HR/AU (f) 

and HR/AU (m)) evaluate such measures. 
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HR/SDU (f) strongly indicates that HR holds an important role in quality review and refers to HR as the 

independent quality review at SDU. In relation to job postings, HR/SDU (f) mentions that “just the fact that 

they are getting my eyes on it is a significant quality review in itself” (Appx. J, p. 214, l. 1445). Her role and 

HR’s important role are sustained by her considerations into what such quality review entails, and she points 

to HR’s prime responsibility being assisting HODs and potentially other employees in thinking outside the 

box, including in terms of wording, connotations, and potential biases in job postings and how these should 

be worked with actively to address gender balance. She also points to the importance of equating research 

and education in job postings, which is a notion that we will come back to in this subchapter. 

 

However, it should be noted here that the importance we placed on job postings and wording in the 

preliminary email sent to interviewees (as explained in subchapter 4.6.2.1) could potentially have had an 

effect on the extent to which interviewees point to quality reviews of job postings as a main initiative. 

However, as all universities and the vast majority of interviewees refer to quality reviews of the wording of 

job postings and HR templates for job postings, it is believed that the quality review is in fact a widely used 

measure, although there might be similar measures implemented in other parts of the recruitment process that 

are not discussed during the interviews. However, this does not devalue the perceptions of quality review of 

job postings. 

 

All interviewees refer to qualification criteria implemented at their universities as a measure used in 

recruitment processes. Although there are some differences, there is no question that research is the criterion 

deemed most relevant across universities: “When you apply to a research position [...] there are some very 

very well-known global research qualification indicators; that is, how much you publish, where you publish, 

and how much you are cited, when you publish” (Appx. R, p. 382, l. 376). 

 

However, HR/SDU (f) points to the “love affair” (Appx. J, p. 191, l. 363) researchers have with research as 

the “be all and end all,” (Appx. J, p. 191, l. 364) and thus, the most prominent qualification criterion, to be 

highly problematic from a gender balance perspective and something to break away from. Similarly, 

VP/CBS(AAU) (f) says that the new job structure renders equalization of research and education possible, 

and perhaps most importantly so in relation to the articulation that the two criteria should be perceived and 

interpreted as equally important, which would have a positive impact on gender balance. However, HR/CBS 

(m) instinctively points to the capability to “evaluate if the applicant's production of academic stuff is at a 

certain level” (Appx. Q, p. 355, l. 237), which indicates that research is continuously perceived to be the 

most prominent factor by HR/CBS (m). However, HR/CBS (m) initially says that he does not know what the 

qualification criteria are, and when he attempts to recall the qualification criteria, he points to the “academic 

level” (Appx. Q, p. 361, l. 539) and the “academic qualifications” (Appx. Q, p. 362, l. 543) as the main 
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determinants. Combined with the above-mentioned sentiment on research, this is argued to potentially be 

somewhat problematic, as HR/CBS (m) has previously indicated that HR should be actively involved in the 

recruitment process. 

 

In reference to important considerations in drafting a job posting, HOD/RUC (m) similarly says that “[...] in 

my job postings I also balance that you need to want to, and be able to, teach, but you are primarily 

evaluated on your research” (Appx. S, p. 400, l. 257), which indicates that although there is a focus on 

education as well, this is largely in the background, with research being the dominant focal point for 

evaluating qualifications. Nevertheless, HOD/RUC (m) also says that “you can be really good at publishing 

but if you cannot support the other thing [active participation], then I actually do not really care about you” 

(Appx. S, p. 400, l. 265). 

 

On a similar note, although HOD/DTU (m) clearly emphasizes that the qualification criteria are based on 

four factors (research, education, innovation, and consultancy) he too points to research as the most globally 

well-known criteria, although he notes that education is similarly of great importance at DTU. Nevertheless, 

this indicates that the qualification criteria are ultimately not evaluated and perceived equally. 

 

Likewise, Dean/CBS (m) points to the so-called REEAD criteria at CBS (research, education, external 

funding, academic citizenship, and dissemination) as portraying somewhat of a progression in importance. 

Thus, he also places research at the forefront. However, Dean/CBS (m) mentions that “[...] if there have 

been challenges in terms of education, we have just as much pointed out that this does not live up to the 

standard we would expect” (Appx. P, p. 342, l. 456). This could indicate that education and research are in 

fact equated, although it might also indicate that in practice, research still dominates, which is why he finds it 

valuable to mention that education is increasing in importance. 

 

Nevertheless, HR/SDU (f), Pres./CBS (m), and VP/CBS(AAU) (f) refer to the equation of research and 

education as an important initiative in relation to gender balance, which is somewhat supported by HR/RUC 

(f) and HR/KU (f). 

 

VP/CBS(AAU) (f) concludes that, based on the new job structure, she will work to ensure that research and 

education are equated in the evaluation of an application’s qualifications, and that it will be explicated to a 

greater extent how such evaluations are conducted, including what is expected of the applicant and how the 

university merits applicants. This, she believes, is likely to have significantly positive effects on gender 

balance, based on her thesis that women generally carry a heavier load in terms of enhancing educational 

programs, occasionally at the expense of their research. VP/CBS(AAU) (f) refers to education as one of the 
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most pivotal aspects of a university, as research in itself is somewhat redundant if you do not possess the 

ability to communicate your research to students. This is why she finds that the articulation that research and 

education are equal will have a positive impact on the evaluation of the qualifications of those who assume 

responsibility for these tasks. VP/CBS(AAU) (f) argues that this is largely women, which is why she 

believes this to be an effective measure in addressing gender balance at the higher academic levels. 

 

This notion is supported by HR/SDU (f), who argues that it has been greatly evidenced that women do in fact 

carry a heavier load when it comes to education and “[...] if women have really really made a huge effort to 

create some cool teaching environments [...], then the equation of the two activities [research and 

education] will also lead to an equation of men and women’s possibilities to get appointed to a position” 

(Appx. J, p. 192, l. 411). However, she questions the extent to which this possibility will actually manifest 

itself in practice and points to a lack of operationalization of the requirements as posing a great risk that 

researchers will fall back into old habits, with research at the forefront of the qualification evaluations. She 

explains this concern by saying that SDU already has qualification matrices implemented at department 

level, but that these are rarely consulted during the actual evaluation of applications. Similarly, HR/RUC (f) 

also questions the extent to which the Faculty Expectations at RUC (which refer to expectations to 

applicants’ qualifications) are consulted across departments. However, in line with the arguments put 

forward by HR/SDU (f), HR/RUC (f) also notes that it would be advantageous for the gender balance if less 

emphasis is given to the quantity of research. 

 

HR/KU (f) refers to six boxes of criteria that describe the competencies that applicants are expected to 

master. Although all universities to various extents mention specific qualification criteria, one thing that is 

quite special about KU is the requirement to “support the work on equality and diversity” (Appx. K, p. 228, 

l. 582) as part of these qualification criteria, which HR/KU (f) believes to be one of the most important 

criteria. However, she notes that although she cannot talk for all of KU, she has experienced a tendency to 

interpret this criterion as less important than the more ‘typical’ academic qualification criteria. HR/KU (f) 

also supports the importance of breaking with research as the sole determinant, and she believes that wider 

criteria will positively impact gender balance and perceives talent and relevance as qualifying criteria as 

something that would widen the understanding of a qualified applicant. 

 

Although Pres./CBS (m) does not directly comment on the importance of each element of the 

aforementioned REEAD criteria implemented at CBS, he does introduce the criteria by referring to research 

and education, and he notes that the primary function of the independent authority CWAC is to quality 

review applicants based on these criteria. Pres./CBS (m) points to CWAC as an instrumental tool to manage 

gender balance. Both Dean/CBS (m) and HR/CBS (m) mention CWAC as the authority that manages 
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criteria, but while Pres./CBS (m) refers to the REEAD criteria and impact on gender balance, both 

Dean/CBS (m) and HR/CBS (m) suggest that the primary role of CWAC is to evaluate if an applicant first, 

has the required academic qualifications and second, fits in. Although this potentially entails the same 

criteria as noted by Pres./CBS (m), this is arguably less specific and objective, which might suggest that 

minimal thought is given to how the qualification criteria are realized in practice. 

 

Some of the interviewees also point to new equality and diversity committees as an initiative to address 

gender balance. HR/RUC (f) refer to an equality and diversity committee as an advisory board implemented 

to assist HR. Although Pres./CBS (m) never directly refers to an equality or diversity committee, he 

mentions “Alex [Equal Opportunities Officer] and this group” (Appx. N, p. 302, l. 791) a couple of times 

during the interview. As he indicates that it is largely this group that is responsible for providing 

implementation suggestions to address gender balance, it is argued that Pres./CBS (m) perceives this group 

as an effective initiative: “I expect that Alex and his group will provide some suggestions on what we need to 

do differently” (Appx. N, p. 307, l. 1012). Following issues of sexism, Dean/KU (m) has similarly set up a 

faculty-specific committee on respect and equality with the purpose of screening recruitment processes to 

address gender balance. The committee had not yet met at the time of the interview, but the intention is to 

have a committee entirely dedicated to addressing the broader agenda of sexism, harassment, and bullying. 

Although this initiative is employed as part of an incentive to address gender balance, it can be questioned if 

it is in fact feasible to manage such a broad agenda with a committee that consists of members who have 

different full-time responsibilities, such as associate professors and professors, as it is implied by HR/RUC 

(f) that it can be difficult to manage such issues with only part-time committee members. Although many of 

the interviewees do not mention any specific equality committees, this does not necessarily mean that no 

such committees exist. Rather, it is argued that it is likely that there are in fact equality committees at the 

vast majority of universities. However, as the interviewees do not point to such equality committees, this 

indicates that they are not perceived as an important part of the recruitment process, nor as an effective 

instrument to manage gender balance. 

 

Yet, VP/AAU(CBS) (f) equates equality committees with progress. She believes that such measures are 

primarily a question of challenging yourself and becoming used to thinking “how does this look from a 

gender perspective” (Appx. M, p. 280, l. 593) in all decisions that are made. Similarly, HR/SDU (f) suggests 

that “gender lives in everything” (Appx. J, p. 207, l. 1097) and should consequently be integrated into 

everything that we do, including recruitment processes in academia. 

 

However, Dean/CBS (m) problematizes an increased focus on quality review, as this is likely to decrease 

autonomy of the HODs and implies little faith in their decision-making. This is also commented upon by 
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HR/SDU (f), who suggests that quality review in recruitment challenges the foundation of the academic 

staff, as they feel undermined in terms of what they believe they are excellent at — evaluating academic 

quality. However, HR/SDU (f) suggests that this stems from a general tendency in academia to be skeptical 

of change, and that quality review is still something to aspire to, although it requires attention to the mental 

changes needed to truly benefit from it. Contrary to his previous sentiment, Dean/CBS (m) also implies that 

such a decentralized and systematized quality review would be advantageous due to a lack of prioritization 

by HODs. As they have a lot on their desks and recruitment only takes up a fraction of their tasks, the 

process needs to be easy and not require too much of the HOD. 

 

Although HR/KU (f) also mentions the requirement of gender representation in the applicant pool, as 

discussed in 5.1, she does not believe that this measure has any real impact on gender balance, as she has not 

once experienced that a request for exemption was denied. This arguably gives support to Dean/KU (m)’s 

sentiment that quality review could successfully be implemented as part of the scouting processes, as he also 

points to his own search procedures as a likely reason for why he did not manage to attract any female 

applicants. As it seems plausible to assume that many would request exemption if they needed to fill a 

position, the search procedures are arguably a stage in the recruitment process that could benefit from the 

implementation of quality review. Also, HOD/DTU (m) suggests that there is great potential in bettering the 

search and scouting procedures from a gender balance perspective, and he believes that greater attention to 

locating and evaluating talent could result in more qualified female applicants. 

 

On a concluding note, HR/KU (f) has an interesting proposal to address gender balance and challenge any 

potential underlying biases in recruitment. HR/KU (f) plays with the idea that after all applicants have been 

evaluated by the assessment committee and there is a list of perfectly qualified applicants who all live up to 

the criteria, you simply draw lots. If gender balance was ensured with the list of applicants sent to the 

assessment committee, the final decision would be randomized and there would be no risk of biases or 

discrimination. If the screening process was done correctly, HR/KU (f) suggests that this measure would 

break with the “very, very narrow, heteronormative understanding of what a great researcher is [..]” (Appx. 

K, p. 239, l. 1045). 

 

5.5.1 Part conclusion 

Although the key agents in the recruitment process at Danish universities differ in their perception of the 

extent to which quality reviews are implemented and benefit the recruitment process in terms of addressing 

gender balance, all interviewees point to various quality reviews or suggestions for quality reviews that 

would prove effective in addressing gender balance. 
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Most prominently, the key agents suggest HR as a central player in quality reviews and note that the primary 

role of HR in terms of quality review is to ensure that wording in job postings is not based on negative 

connotations, biases, or gendered wording to such an extent that it discourages women to apply. This is in all 

cases ensured through centralized templates prepared by HR, and in several cases also by a final quality 

review before the job posting is published. 

 

The new job structure that renders the equation of research and education possible is identified as a 

significant possibility for gender balance. Given that recruiters and/or quality reviews embrace the mindset 

change necessary for an actual equation of the two, this is found by all interviewees to have a potentially 

positive impact on gender balance. Thus, although it is clear that research is still the most prominent criterion 

for many of the interviewees, it appears as though there is increased awareness of benefits and value that 

could be derived from broadening the perception of qualification criteria, especially with a greater focus on 

education — both from a managerial and a gender perspective. 

 

Several of the interviewees also mention gender equality committees as an initiative to ensure that gender 

balance is addressed at the universities. Although the perceptions of such gender equality committees differ, 

it relates to the notion put forward by two of the key agents that gender lives in everything, which should 

consequently be reflected in all the measures implemented at universities. However, it is also noted that 

implementing gender equality committees requires a sufficient allocation of resources, including full-time 

staff, in order to be effective to manage gender balance. 

 

A last initiative that is brought forward by some of the interviewees as effective to address gender balance is 

the requirement to have both male and female applicants in order to fill a position. However, support for this 

in its current state is not given by all interviewees, but it is suggested by several of the key agents that there 

is great potential for implementing quality reviews to address gender balance in the search and scouting 

process, which would in turn increase the perceived effectiveness of gender requirements in the applicant 

pool. 

 

5.6 The role of management 

Regardless of the key agents’ position in the organization, they all argue that the role of management is to 

lead the way. However, the degree to which they perceive management to have and assume responsibility for 

addressing gender balance differs. This will be discussed with reference to centralized and decentralized 

approaches. 
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HR/AU (m) suggests that it is not so much a question of management assuming responsibility. Rather, “it 

begins at the top with a signal” (Appx. I, p. 174, l. 504), which is then “up to someone like me [...] to take 

responsibility for [...] I cannot just wait for our President to come and say [...] your department is not 

balanced [...]. I have to hear those signals and assume responsibility” (Appx. I, p. 172, l. 490). This 

indicates that HR/AU (m) perceives management as largely responsible for signaling value, but that 

responsibility to address gender balance in practice should be assumed by lower levels of the university. This 

arguably suggests a decentralized approach in which initiatives implemented will differ across departments 

depending on the perceived importance. 

 

On the other hand, HR/DTU (f) finds that slightly more weight is given to the importance of initiatives to 

manage gender balance at all levels if articulated by management. However, she notes that it is effective to 

address the issue through a recognition process in which the starting point is the maturity level of the 

individual department. Thus, the initiatives at DTU are implemented at department level based on what the 

department finds important to address in relation to diversity and inclusion, including bias training, 

anonymous job postings, and paternity leave. This indicates a decentralized approach to addressing gender 

balance. However, all departments are required to present an action plan, which implies that management 

leads the way for all departments to actively implement measures to address gender balance. This arguably 

correlates well with the notion put forward by HR/AU (m) that the primary role of management in relation to 

gender balance is to send out signals that the rest of the university should act on. This is further supported by 

HR/DTU (f)’s sentiment that the premise for implementation success with such a decentralized approach is 

that management leads the way and emphasizes that it is important that it is “taken seriously” (Appx. L, p. 

257, l. 529). 

 

Similarly, HR/AU (f) implies that it is not possible to centralize measures due to significant local variation. 

Thus, each department “adapts to its own particular conditions” (Appx. T, p. 415, l. 47) with HR as support. 

This notion is supported by HR/KU (f), who refers to vast disagreements between departments and a very 

strong feeling of decentralization. This, she argues, is likely to strand measures such as standardized 

templates for job postings, as she suggests that HODs believe that they are “way too unique to conform” 

(Appx. K, p. 226, l. 462). Thus, it is indicated by HR/KU (f) that centralized initiatives would not be 

supported by HODs, which would negatively impact implementation success. The notion of being too unique 

to conform is supported by HR/AU (f), who argues that “if there is something universities are bad at, it is to 

march” (Appx. T, p. 421, l. 367), indicating that it can be difficult to make people accept centralized 

initiatives, as departments are likely to differ in what they perceive to be effective or necessary. Yet, HR/AU 

(f) notes that there has generally been significant support for the templates created for job postings, which 
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indicates that there is a possibility of conformity if employees understand the value derived from the measure 

or initiative. 

 

HR/RUC (f) also points to a large degree of local variation in how each department decides to operationalize. 

Dean/CBS (m) suggests that initiatives in the recruitment process are decentralized, which is why he finds 

that everyone who is part of the recruitment process has a responsibility. Nevertheless, HR/AU (f) suggests 

that management is largely responsible for putting gender balance on the agenda and articulating the 

importance for continuous support from the departments. This is in accordance with the notions put forward 

by HR/AU (m) and HR/DTU (f) that implementation success largely depends on articulated support from 

management. 

 

Somewhat contrastingly to the arguments presented above, HOD/DTU (m) finds that initiatives to address 

gender balance should come from management. HOD/DTU (m) notes that he has a lot of responsibility to 

ensure that “we are doing something about it [gender imbalance]” (Appx. R, p. 384, l. 492), which could 

indicate a top-down approach. However, it is important to note that HOD/DTU (m) is not part of Senior 

Management and consequently represents a department rather than the university at group level. Therefore, it 

is argued that the fact that HOD/DTU (m) refers to his responsibility is an indication of a somewhat 

decentralized approach similar to the arguments put forward by the previously discussed interviewees, with 

each department assuming responsibility for the implementation of measures to address gender balance. 

Nevertheless, HOD/DTU (m) points to increased awareness of management on the importance of addressing 

gender balance but also notes that “from that [wanting to take responsibility for addressing gender balance] 

to actually finding good ways to do it. It is really complex” (Appx. R, p. 385, l. 496). 

 

Contrary to the majority of interviewees, HOD/RUC (m) suggests that “[...] there is a relatively large 

degree of top-down here” (Appx. S, p. 398, l. 129). However, he later notes that the university does not have 

a shared strategy, which is why it can be argued that like with HOD/DTU (m), top-down in this regard refers 

to top-down at department level, which indicates a decentralized approach at group level. 

 

Pres./CBS (m) refers to, if not a top-down approach then a top-down responsibility, with the argument that 

the new Deputy President “will have an important role going forward in relation to closing the scissor” 

(Appx. N, p. 296, l. 511). In line with the notion put forward by HR/AU (m), Pres./CBS (m) also refers to the 

signaling value that lies with management. However, Pres./CBS (m) indicates that management should not 

only signal importance but should also provide departments with a framework for how to address gender 

balance. 
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Some of the interviewees also link the notion that local variation requires decentralized approaches to 

requirements for gender balance. Even though nine out of 13 interviewees indicate an aspiration towards a 

balanced or 60/40 distribution of men and women, several note that specific requirements for the gender 

balance at all levels would not be feasible nor effective: “We cannot be naive and think that tiny departments 

should have 50% of one gender and 50% of the other, but when we look broadly, I believe there should be a 

far more equal distribution than we see today” (Appx. N, p. 297, l. 560). 

 

Although the above indicates vast agreement as to the effectiveness of a decentralized approach to address 

gender balance, some of the interviewees point to the effectiveness of having specific goals or objectives set 

out by management. 

 

Dean/KU (m) suggests that setting a clearly identified goal is an effective initiative to address gender 

balance, as there will be an increased focus on how various steps in the recruitment process can be tweaked 

to reach the goal, as well as an increased incentive to address gender balance: “The fact that we set a goal in 

2018 has had an impact. Even if that was all we did” (Appx. O, p. 312, l. 178). This is supported by HR/AU 

(f) and HR/KU (f), who note that the incentive to address gender balance increases when people are aware 

that they are being evaluated on their ability to do so, and that ambitious goals can consequently be an 

effective tool to address gender balance. Whereas Dean/KU (m) and HR/AU (f) focus on the desire to satisfy 

the goal and consequent embarrassment if failing to do so, HR/KU (f) argues that setting ambitious goals 

might also influence how qualifications are perceived and evaluated. 

 

Contrastingly, HR/SDU (f) implies that placing too much emphasis on balance might actually divert the 

discussion of why gender balance is important to address. She relates the notion that it might be “dangerous 

to focus too much on the balance” (Appx. J, p. 205, l. 1012) to the perception that there is a finish line to 

addressing gender balance. She finds that this is an erroneous understanding of what gender balance entails: 

“You are never done [...] If you have increased your gender balance [...] to achieve it [the percentage 

requirement] but your new minority employees do not at all thrive, then you have not effectively worked with 

the institution you have welcomed them in” (Appx. J, p. 205, l. 1013). Thus, it can be argued that HR/SDU 

(f) finds it equally as important to increase awareness and understanding of why women are generally 

underrepresented in leading positions in academia as it is to promote gender balance. 

 

The above-mentioned sentiment can be argued to somewhat relate to the notion put forward by HR/RUC (f). 

She finds it most effective to have someone central who focuses on training the rest of the people involved in 

the recruitment process on unconscious bias, which is argued to support the notion of increasing 

understanding. Thus, HR/RUC (f) believes that in order to truly manage gender balance, training should be 
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mandatory. However, it can be argued that this requires significant allocation of resources, which is why it 

seems important to have management onboard. Consequently, HR/RUC (f) suggests that the most effective 

way to address gender balance is through somewhat of a bottom-up approach, in which HR takes the lead 

and assumes responsibility but pushes the agenda with management in order to have resources allocated. 

 

In relation to the aspect of training HODs, several of the interviewees point to a lack of understanding of the 

implications that decisions can have for gender balance and how gender imbalance is potentially sustained 

through recruitment processes. For this reason, a number of interviewees support the notion presented above 

and perceive greater emphasis on training and educating the people involved in the recruitment process as 

pivotal for effectively managing gender balance. In this regard, HR/SDU (f) believes that addressing gender 

balance should be perceived as a competence one should acquire, and notes that managers and management 

are not necessarily equipped to effectively manage gender balance: “[...] many of them [the HODs] are not 

aware of why they do what they do, but instead they do it because it is business as usual” (Appx. J, p. 189, l. 

308). However, she believes that there is a general curiosity and motivation to become equipped to address 

gender balance, which indicates both a need for and a willingness to participate in training. Also, she notes 

that both objectives to address gender balance and the new job structure fail to operationalize it, which is 

why she believes that an increased focus on providing the relevant people with the necessary tools to address 

gender balance will both increase motivation to do so and the understanding of how to do so. 

 

Similarly, HR/CBS (m) suggest that he does not have the capability to examine job postings with a focus on 

how they might appeal differently to men and women: “Then we would need [...] some kind of competence 

so we could see something different [...] and that competence could just as well lie with whoever is 

recruiting” (Appx. Q, p. 362, l. 578). This clearly indicates both a need and desire for training, although 

HR/CBS (m) does not clearly indicate for whom he thinks that training would be most effective. Also, it can 

be argued that training as an initiative to address gender balance would be most effective if made mandatory, 

as also argued by HR/RUC (f). The reasoning behind this argument is that HR/CBS (m) clearly indicates that 

although he believes that HR should be more involved in the recruitment process, he does not prioritize 

acquiring the competence to quality review job postings: “I just do not have, it is not like, I mean, compared 

to the other assignments on my desk, it is [identifying how to appeal to men and women, respectively] just 

not at the top of the pile” (Appx. Q, p. 372, l. 1004). 

 

Contrary to HR/RUC (f) and HR/SDU (f), Pres./CBS (m) believes that in order to learn something, people 

need to experiment with different solutions, which will also be the best approach to identify potentially 

effective measures to address gender balance. However, at some point during the interviews, all but three 

interviewees point to the notion of unconscious bias, which is why it can be argued that unconscious biases 
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are likely to influence the recruitment process if the relevant people are not given the proper guidance or 

training on how to understand and overcome bias. 

 

Even though training is emphasized as essential for other initiatives to effectively address gender balance, it 

is widely acknowledged that such a measure requires significant resources to be allocated by Senior 

Management. For this reason, it can be argued that Senior Management, despite the perceived effectiveness 

of decentralized approaches, possesses a vital role in how effectively gender balance can be addressed in the 

recruitment process. 

 

5.6.1 Part conclusion 

To sum up, all universities point to a significant degree of local variation, which can make centralized 

initiatives to address gender balance difficult and potentially counteractive to implement. Nevertheless, 

several of the interviewees point to the effectiveness of management setting specific requirements for gender 

balance, but not requirements for the operationalization of it, which should be dealt with locally according to 

the interviewees. The perceived effectiveness of specific requirements is largely that a sense of 

accountability will increase the incentive to meet the objective. This can also be linked with the notion put 

forward by several of the interviewees that the vast majority of employees are curious and motivated but lack 

the ability to effectively implement measures to manage gender balance. For this reason, several of the 

interviewees point to training and education of HR, HODs, and management in how to understand the 

elements in the recruitment process that are likely to favor men through unconscious biases. However, all 

interviewees are aware that such an initiative requires a significant allocation of resources, which is why it is 

important to have management onboard. Also, all interviewees point to management as the ones who should 

lead the way and who are responsible for putting gender balance on the agenda, although the interviewees 

differ in who they find should assume responsibility in relation to implementation. One thing the 

interviewees do not disagree on, however, is that there is a significant degree of local variation, which is why 

decentralized initiatives implemented at department level rather than at group level are the most effective. 
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Chapter 6 

Discussion 
With the measures and initiatives that key agents in the recruitment process at Danish universities perceive to 

be effective to address gender balance put in place through the analysis, the coming chapter will discuss the 

findings, as well as methodological challenges and limitations. Chapter 6 of this dissertation will be divided 

into four subchapters. Subchapter 6.1 will discuss the findings of the analysis. Subchapter 6.2 will discuss 

the role of the interviewees’ gender and position on the findings. Subchapter 6.3 will discuss the 

methodological challenges and limitations. Subchapter 6.4 will propose further research based on the 

findings presented in this dissertation. 

 

6.1 Discussion of findings 

In this first subchapter of Chapter 6, some of the most central initiatives proposed by interviewees as 

effective to address gender balance will be discussed, some of which might be subject to problematization. In 

the discussion, the initiatives will not follow the thematic structure presented in the analysis but will rather 

be viewed as an interactive process. In other words, in Chapter 5 of this dissertation, we have largely 

examined and analyzed the distribution of data, which we will now connect in the coming chapter, as the 

actual empirical context in which this operates is interrelated and the initiatives are therefore largely 

interconnected. 

 

In the analysis, we have brought forward several measures and initiatives that key perceive to be effective to 

address gender balance, including: optimized scouting processes including a quality review, standardized 

templates for job postings including a quality review, promotion track, requirements for the gender 

distribution of committees, as well as equating the qualification criteria of research and education in the 

evaluation of applicants. 

 

However, all interviewees point to HR as a central part of quality review, and only representatives from CBS 

refer to an independent authority that manages quality review (CWAC). The importance of the gatekeeper 

function is brought forward with the interviewees’ perceptions of initiatives implemented in the scouting 

process, such as ensuring both male and female applicants prior to posting a vacant position. Both the 

scouting process and promotion track are perceived by the interviewees as steps in the recruitment process 

that could be effective in addressing gender balance but that it requires that quality reviews are implemented 

to ensure that the right candidates, both men and women, are included from the beginning. Also, all 
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interviewees point to HR as central in quality reviews of job postings and find that it important and effective 

that HR create standardized templates for job postings that are reviewed and adjusted to mitigate the risk of 

negative connotations, biases, or gendered wording. Also, it is noted by several interviewees that in order for 

the equation of research and education to be effective to manage gender balance, a change of mindset is 

needed within academia so that HODs and/or quality reviews do (de facto) perceive the two as equally 

important. 

 

This naturally leads us to the next part of the discussion. Even though interviewees bring forward the 

initiatives mentioned above, all interviewees to various extents point to training and education as pivotal to 

effectively address gender balance. 

 

One of the interviewees notes that being able to manage gender balance and diversity in general should be 

understood as a competency, and like with most other competencies, it is consequently something that 

should be learned rather than something that one is naturally equipped to do. This is found to resonate with 

the vast majority of interviewees, who indicate to various extents that an increased focus on awareness and 

training in, for instance, unconscious bias is essential for the initiatives brought forward to have a significant 

impact on gender balance. As elucidated in the analysis, addressing gender balance is not simply a question 

of increasing the number of women in academia, but also a question of understanding the systematic or 

structural processes or unconscious biases that sustain gender imbalance. For this reason, it can be discussed 

whether an initiative can be effective in and of itself without proper training for the people involved in the 

recruitment process. 

 

This is particularly evident with the perceived increased importance of the gatekeeper function in both 

scouting and promotion track, where interviewees note that HODs should be provided with the right tools 

through training in order to effectively understand and manage underlying unconscious biases, 

misconceptions of talent or qualifications, or gender stereotypes that put women at a disadvantage in 

academia and be equipped to evaluate potential and talent. As it is found in the analysis that HR largely 

oversees the recruitment process and serves as a quality review, it seems equally important that HR is 

provided with the necessary training that is then manifested in the quality review. 

 

The analysis found that all universities work with standardized templates for job postings to various extents, 

which is perceived to have a positive effect on gender balance. However, the extent to which gender-neutral 

or gender-balanced templates for job postings are effective to address gender balance without further training 

of HODs in understanding the underlying causes for the job posting to be either feminine or masculine-

biased can be discussed. The potential effect of increasing awareness of those who formulate the job postings 
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can be found with Pres./CBS (m), who explained how the recent job posting for the position of Deputy 

President was completely different from the job postings he would normally create or see. Pres./CBS (m) 

enthusiastically talks about what the process of working actively with wording from a gender perspective 

taught him and how he both believes that the job posting turned out better than how it would normally but 

also mentions that he received more female applicants. This indicates that working with understanding the 

gendered aspects might yield more engagement into the process and also suggests that it is in fact an 

effective initiative. In relation to the standardized templates, one interviewee notes that he did not agree with 

all of the suggestions for wording made by the software that was implemented to identify masculine and 

feminine-biased wordings. This indicates that it is similarly important to understand underlying gendered 

connotations even when there is a standardized template for job postings. Also, from the analysis it is found 

that that the initiative to work with (gendered) wording in templates is similar across universities, but that the 

understanding of ‘gender-neutral’ wording differs depending on the involvement in the process. This could 

imply that templates will primarily increase the awareness of those who have formulated the template and 

not by definition resonate with those using the template. 

 

An interesting observation from the analysis is that some of the initiatives brought forward by interviewees 

do not align with previous research. In continuation of the discussion above, it can consequently be discussed 

whether the lack of agreement between the perceived effectiveness of initiatives by interviewees and earlier 

research stems from a lack of training on the underlying causes for gender imbalance. 

 

As touched upon, promotion track is argued to increase transparency of requirements on how to qualify for a 

position, which is suggested to have a positive effect on gender balance. One of the ways in which promotion 

track is argued to effectively address gender balance is by recruiting from existing pipeline. However, the 

perceived effectiveness of this goes against research presented by Bagilhole (1993), which finds that the 

pipeline is a major area where discrimination can creep in. Also, Van den Brink et al. (2010) note that the 

obscurity of recruitment in academia is largely related to evaluations of applicants not being transparent, 

which is not indicated to be any different with promotion track. Also, Van den Brink et al. (2006) suggest 

that women’s chances of being appointed to a position are greater with open competition, which is more 

transparent. 

 

Thus, it can seem problematic if transparency is only ensured in how to qualify for the program and not, as 

also noted by Van den Brink et al. (2010), in how the evaluations of those applicants who meet the criteria 

will be made and who will subsequently be hired for the position. This is particularly indicated in research 

by Bagilhole (1993) that suggests that evaluating the pipeline is largely based on the perceptions of the 

individual recruiter, which can result in a subjective evaluation of who fits the criteria and who does not. 
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Such a subjective evaluation is likely to be influenced by the recruiter’s perceptions of talent, potential, and 

qualifications, which the analysis has found to have gendered components. 

 

In continuation hereof, Van den Brink et al. (2006)’s findings suggest that what is important from a gender 

balance perspective during the initial recruitment process is that recruiters reflect on their perceptions of the 

‘excellent researcher,’ which is similarly noted by several of the interviewees. Thus, the research from Van 

den Brink et al. (2006) indicates that promotion track might have a positive impact on gender balance, but 

that this initiative cannot stand alone. In order to effectively manage gender balance, it can be argued that 

recruiters and quality reviews must be particularly attentive to “the female potential” (Van den Brink et al., 

2006, p. 535) and are aware of and work actively with any implicit perceptions or biases that will cause them 

to evaluate qualification criteria differently when evaluating men and women. This notion is also supported 

by the data brought forward in the analysis, in which interviewees refer to the pivotal role of training and 

identify the scouting process as an ideal step in the recruitment process to implement quality reviews in the 

future, and that both of these measures are necessary for effective management of gender balance. 

 

The above-mentioned risk of hiring based on subjective perceptions could potentially be mitigated by a 

Board of Professors, as touched upon in the analysis. Nonetheless, the extent to which a potential Board of 

Professors or similar quality review would be actively involved in the decision-making for qualified 

candidates for promotion track can be questioned if the decision is largely made by the recruiter who will 

identify suitable candidates for the program by evaluating the pipeline. Van den Brink et al. (2010) 

problematize whether the role of any such board or committee is to formalize and legitimize a decision that 

has already been made by the recruiter. For this reason, the level of actual transparency of promotion track 

can be questioned, which can be argued to give support to both the importance placed on the gatekeeper 

function, as well as why quality reviews of the gatekeeper function should be prioritized. 

 

As elucidated in the analysis, although there are differences in the perceived value gained through gender 

balanced committees or committees with both men and women represented, the vast majority of interviewees 

point to the gender composition of committees as an instrument in the recruitment process to address gender 

balance. Also, it is evidenced from the equality action plans from all universities that the gender composition 

of committees is an initiative implemented as an instrument to address gender balance. However, previous 

research suggests that requirements for the gender composition of committees will require women to devote 

more time to committee work than their male colleagues due to the general, significant imbalance at top 

levels of academia (Mitchell & Hesli, 2013). Also, this initiative can appear somewhat problematic, as 

previous research indicates that gender balanced committees might be hindering women's academic careers. 
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Bagues et al. (2017) suggests that gender balanced committees will not have a positive impact on gender 

balance; on the contrary, they might even have a counteractive effect. According to Méndez & Busenbark 

(2015), women possess the same biases as men do due to academia being largely male-dominated. As a 

consequence, it is suggested that women are equally likely to associate leadership positions with 

stereotypical male characteristics, which leads to an extent of uniformity within committees despite those 

committees having both men and women represented. This can potentially be linked with the sentiment put 

forward by some of the interviewees that the language of the majority is the language that dominates. Thus, 

since academia is arguably a male-dominated field (Bagilhole, 1993), particularly at higher levels, Bagues et 

al. (2017) and Bagilhole (1993) suggest that the female voice and authority on a committee is likely to be 

suppressed due to power structures. 

 

Committee work will arguably fall under the category of academic citizenship. Based on the relative 

insignificance that is placed on academic citizenship by all key agents in the discussion of the most 

prominent qualification criteria to evaluate talent by, it can be argued that such academic citizenship is likely 

to either hinder or have no positive impact on women’s careers, as also suggested by previous research. 

Thus, it can be problematized whether a requirement to have women represented on committees might be 

positive for gender balance in the long run but damaging for the careers of the women who are already in 

academia (Mitchell & Hesli, 2013). Based on this, it can be discussed whether gender balanced committees 

or committees with both men and women represented might potentially be a factor that sustains gender 

imbalance. Nevertheless, it can be discussed whether these potential negative consequences could be 

mitigated if equal weight was given to the qualification criteria in the evaluation of applicants. 

 

As discussed above, the disagreement between initiatives put forward in the present dissertation and previous 

research might give support to the importance of training. However, it can also be discussed whether there is 

a lack of guidance on operationalization that potentially hinders the effectiveness of initiatives. 

 

There is vast agreement in both data and theory that women have generally carried a heavier load in relation 

to building inspirational and beneficial educational environments. This has not advanced their careers 

proportionally, as research has historically been the “be all and end all” (Appx. J, p. 191, l. 364). For this 

reason, all interviewees point to equating research and education in the qualification criteria as an initiative 

that will largely impact gender balance positively. 

 

However, the extent to which the two are in effect perceived as equally important can be questioned, as the 

majority of interviewees still indicate that research is the most prominent criterion as elucidated in 

subchapter 5.5. As noted by Van den Brink et al. (2010), official qualification criteria do not provide 
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guidelines on which to base the decision in practice, and it can consequently be discussed whether the lack of 

operationalization of how the qualification criteria should be interpreted in an evaluation results in tacit 

descriptions of the evaluations. Also, as Van den Brink et al. (2010) found that ‘excellence’ as a measure in 

academia is interrelated with perceptions of gender stereotypes and largely privileges men, it can be 

questioned whether including ‘softer’ qualification criteria in the evaluation will effectively impact gender 

balance without guidelines on how such criteria should be operationalized during evaluations. It can be 

discussed whether this is potentially what we see in the analysis, with the suggestion that the REEAD 

qualification criteria implemented at CBS should be interpreted as progressing in importance, although this 

progression is not articulated in the qualification criteria. In the CBS rules of procedure (Appx. H), it is 

stated that one of the purposes is to “explore the overall contribution to CBS of potential appointee, 

including (as appropriate to the position in question) research, teaching, societal relevance/contribution and 

academic leadership” (p. 158). This indicates that although the REEAD criteria are clearly formulated, the 

way in which these should be used in evaluations is not. As argued by Van den Brink et al. (2010), when 

criteria and their importance “are not clearly formulated and agreed upon before the selection phase starts, 

there is more room for negotiation about what constitutes quality” (p. 1474). Van den Brink et al. (2010) find 

that this has significant implications for gender balance, as criteria will then likely be applied differently to 

men than women due to gender stereotypes that permeate perceptions of quality. For this reason, it can seem 

problematic that none of the interviewees indicate a level of operationalization of the qualification criteria, 

although all note that the universities do have criteria somewhat equivalent to that of REEAD, as discussed 

here. 

 

The analysis argues that a change of mentality is required to de facto equate research and education, as this 

decision will, as also argued by Van den Brink et al. (2010), often be tacit. Also, the analysis implies that 

recruiters will likely fall back on the perception of research as the most prominent criterion in evaluations if 

the biases pertaining to perceptions of quality are not addressed. Thus, there are various indications that 

evaluations are still largely ambiguous, although all point to the increased importance placed on education as 

a positive measure. In continuation hereof, the analysis also points to increased awareness of talent and 

potential as qualification criteria as something that will positively impact gender balance. Although taking 

talent and potential into account in evaluations indicates an awareness of the holistic picture of an applicant 

and a shift away from research as the sole qualification criterion, it seems somewhat problematic that the 

interviewees who point to talent and potential fail to operationalize how it should be interpreted and used in 

evaluations. This again supports the notion that the evaluation is open to subjective interpretation of what 

constitutes an excellent academic. 
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An interesting and unexpected finding from the analysis was the significant degree of perceived local 

variation between universities, faculties, departments, and even teams. Based on this, it can be discussed 

whether the degree of local variation can be self-reinforcing to such an extent that it is not even possible to 

approach the issue of gender balance in the same way. Each department “adapts to its own particular 

conditions” (Appx. T, p. 415, l. 47) and it is suggested that HODs believe that they are “way too unique to 

conform” (Appx. K, p. 226, l. 462). Thus, it is indicated in the analysis that it is very difficult to make people 

in academia accept centralized initiatives due to these differences in perceptions of what is effective or 

necessary. Based on this, it can be questioned whether there will be different preconditions or premises, that 

mean that initiatives cannot, at least effectively, be implemented in the same way across universities or even 

within universities. Even though this dissertation has pointed towards a generalized picture of what key 

agents perceive to be effective, it must be considered that these key agents represent very different local 

environments within academia. This is why it can be questioned whether the present dissertation fully 

succeeds in identifying which initiatives are perceived to be effective, since it does not take into account the 

local variation that has been found to exist. 

 

Based on the discussion of the findings, three areas have been identified that are relevant to discuss further in 

subchapter 6.4 on further research: training, operationalization of initiatives, and local variation. 

 

6.2 Interviewee gender and position 

The analysis has elucidated differences between HR and HODs on the perceived effectiveness of several 

initiatives, which is an interesting observation to consider. As HODs are largely responsible for the 

recruitment process in practice, it should seem plausible that they similarly possess a larger understanding of 

the implementation and effectiveness of initiatives than their HR colleagues. However, it has also been 

elucidated in the analysis that the responsibility to address gender balance is largely situated within the 

department of HR. This could be argued to prove problematic if the understanding of the implementation and 

effectiveness of initiatives from a gender balance perspective differs too much amongst HODs and HR, as it 

is suggested by theory that it is necessary to have support from all levels for successful implementation of 

gender balance initiatives. Thus, although it is potentially not important that the initiatives are centralized, it 

appears important that awareness and understanding is centralized to some extent to ensure that all levels are 

working towards the same goal. 

 

From the analysis, we have also identified a general tendency for men to elucidate the perceived 

effectiveness of initiatives without significant concern about possible disadvantages that might equally stem 

from such initiatives. Contrastingly, women proved more likely to be cautious in their conclusions on 
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effectiveness and spent quite some time weighing the pros and cons of initiatives from a gender balance 

perspective. This could indicate that there is a difference between men and women in the importance placed 

on evaluating and measuring the effectiveness of initiatives. 

 

Van den Brink et al. (2010) suggest that there are three perspectives on gender equality: equal opportunities, 

difference-perspective, and post-equity. It can be discussed whether the observation above indicates that men 

and women (as a generalization based on what was observed in the data) conceptualize gender balance from 

two different perspectives. When boiled down for the purpose of the discussion, a clash can be identified 

between the notion put forward by HR/SDU (f) and HR/AU (f) that ‘everything is gendered’ and Dean/KU 

(m)’s initiative to ensure that at least one woman is represented in the applicant pool. In relation to this, the 

findings from the analysis indicate that the male interviewees argue that addressing gender balance originates 

from an understanding that men and women should have equal opportunities. This is particularly evident in 

instances where the male interviewees suggest that there are specific initiatives that can be implemented or 

current practices that can be changed that would result in better conditions for women in the recruitment 

process: “We should of course make sure that they [women] are not rejected for the wrong reasons” (Appx. 

R, p. 388, l. 653), “We should become better at presenting shortlisting in which qualified women are 

actually represented for all our positions” (Appx. R, p. 393, l. 898), “[...] we need more qualified female 

applicants […] and the way we scout people is a big part of it” (Appx. N, p. 302, l. 770), and “[...] if we do 

not have applicants of both genders for a position it can, in principle, not be filled” (Appx. O, p. 310, l. 

123). 

 

The sentiments brought forward above illustrate a general perception of ‘if we do something that favors men 

in the recruitment process, we should do something about it’. This could indicate a link to the equal 

opportunities perspective brought forward by Van den Brink et al. (2010), in which the male interviewees 

perceive men and women to be equals who should have the same opportunities. For this reason, the objective 

is to remove any barriers that obstruct gender balance in order for women to overcome such barriers. 

 

On the other hand, several of the interviewed women were quick to articulate the gendered aspect of the 

topic at hand and pointed to several processes that could or should be adjusted to effectively address gender 

balance, for instance: “I think that it is really [...] the concept of leanifying processes [...] combined with a 

quality review [...] but also putting in some work to actually better your [recruitment] process” (Appx. J, p. 

189, l. 274), “First of all it depends on how you [the HOD] formulate the qualifications, and if you [the 

applicant] can picture yourself there [...]. But also, the notion of networks, as I have said, are you a part of a 

network [...] if you are not approached [...] I think that many women will be hesitant” (Appx. M, p. 275, l. 

392), “[...] language is gendered all the time because our everyday lives are gendered all the time. There is 
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no such thing as neutral academic fields, neutral work decisions. There is always a gender connotation to 

what we are doing, which is not something we can escape [...] but what we can do is think about [it] and not 

give up and say because it is like this, it will never change” (Appx. J, p. 213, l. 1403). 

 

Similarly and as elucidated in the analysis, several of the interviewed women in several instances note that in 

order to effectively address gender balance in the recruitment process, it is equally important that 

management of and mindset change on qualification criteria, evaluations, connotations, and potential biases 

are addressed and that this is manifested in quality reviews or with the HOD. 

 

It seems as though the interviewed women refer to a larger extent than the interviewed men do to potential 

gender bias in criteria and reflect more holistically on how applicants are recruited from a gender balance 

perspective. This and the sentiments put forward above indicate a post-equity perspective, in which the 

objective is to implement or alter practices to disrupt gender inequality practices. 

 

However, for both the men and women interviewed, a link can be drawn to the difference-perspective in 

relation to wording in job postings, as this largely indicates a premise that men and women differ in the 

wording they find appealing, which can be used actively to impact the possibility for addressing gender 

balance. 

 

Based on this, it can be argued that the main difference between the perceptions of initiatives between men 

and women is that the interviewed women largely interpret academia as a gendered world, whereas the 

interviewed men largely isolate specific measures, identify how that part of the process could be gendered, 

and do not refer to processes as masculine or male-dominated. Nevertheless, it is clear from the analysis that 

all interviewees, both men and women, are aware of the objective to address gender balance and are curious 

and willing to work with the processes. 

 

It can potentially have implications for the implementation of initiatives if men and women in general carry 

different conceptualizations and understandings of what the issue entails, where it originates, and how and 

where to best address it. 

 

6.3 Methodological considerations and limitations 

The way in which we have decided to approach our research design will arguably affect the data we have 

collected as well as the consequent findings. In the following subchapter, we will reflect upon how 

methodological choices in our research design may have affected our findings. 
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6.3.1 Research design 

As explained in subchapter 4.4, the exploratory research design was decided on for the present dissertation. 

The reason for this was that we wished to explore, understand, and gain insight into our research interest in 

order to shape the project as new and interesting data was collected, which also ties in with our abductive 

approach. Although this exploratory approach aided in narrowing the research area, we also collected data 

that was not found useful once the research question had been specified. Thus, as our data collection focused 

on covering as much ground as possible through several themes that were deemed relevant for understanding 

the recruitment process, this broad approach might equally have affected the clarification of the effective 

initiatives. Consequently, we experienced that our data was not always as thorough as we might have wished 

after finding our focus, which in turn may have affected our findings in the analysis. 

 

By using an exploratory and abductive approach to research, we were able to change direction during data 

collection as new insights and perspectives emerged. This was proven beneficial, as it allowed us to focus on 

other perspectives than those that had originally been anticipated. Although our semi-structured interviews 

were somewhat guided by our themes and questions as illustrated in Table 4, we still welcomed emerging 

themes during the interviews. During the interviews, several of the interviewees would occasionally bring 

aspects forward in their replies that were quite far from the original question. Although this provided us with 

a new understanding or new questions, we did not necessarily include that aspect in the coming interview. 

 

Based on this, it can be noted that we have potentially rejected interesting observations from our 

interviewees in favor of predetermined questions that have not added value to our research. This is also 

likely to be the case with the preliminary theme (disturbing elements), as accounted for in 4.7.1, which we 

did not have sufficient data to support. However, as the vast majority of interviewees pointed to certain 

aspects within this theme, it seems likely that it would have proven relevant and interesting to examine. 

 

6.3.2 Interviewee selection 

As our research examines the perceptions of key agents in the recruitment process at Danish universities, it is 

relevant to discuss the representatives selected for the project. 

 

As explained in subchapter 4.6.1, our interviewee selection was based on only two criteria: 1) the participant 

had to be employed at the university in question, and 2) the participant had to either be directly or indirectly 

involved in or have some level of responsibility for the recruitment processes at said university. Although the 

criteria do necessitate some connection to the university and the recruitment process, there are several other 
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factors that have not been taken into consideration in the interviewee selection, which are likely to have 

impacted the findings of this dissertation. 

 

First of all, it has become clear from our analysis that there is a significant degree of local variation at the 

different universities, which we did not consider when selecting our interviewees. Due to the local variation 

within universities as well as differences between faculties and departments it could have been both relevant 

and interesting to have employed a more critical interviewee selection that took into consideration the local 

environment which the interviewees represented. With the current data set, it was possible to identify that 

local variation is perceived to exist, but if interviewees had been chosen more strategically it seems plausible 

that we could have elucidated the implications of the local variation in perceptions towards initiatives to 

address gender balance to a greater extent. 

 

Moreover, it seems likely that perceptions are potentially influenced by the degree of the interviewees’ 

connection with the university. For this reason, factors such as how long the interviewee has been employed 

at the university, if the interviewee has worked at other Danish universities, and which university the 

interviewee has graduated from may influence which initiatives are perceived effective to address gender 

balance. Thus, our interviewee selection was largely based on a principle of availability, but it seems likely 

that a more structured approach to interviewee selection would have made other findings possible. 

As explained in subchapter 4.6.1, this dissertation considers and refers to HODs and HR employees as key 

agents in the recruitment process, as both HODs and HR professionals are found to be either directly or 

indirectly involved in the recruitment process. Nevertheless, how closely the interviewees work with Senior 

Management, or if they are part of Senior Management, might have proved relevant to consider more 

closely, as this potentially influences the degree of strategic consideration surrounding the statements put 

forward. 

 

Furthermore, the decision to divide interviewees in two groups from the outset might have excluded other 

relevant considerations as to the tasks and responsibilities of the interviewees. For the present research, this 

is found particularly important to critically reflect on with the role of HR professionals. As has been brought 

forward in the analysis, HR plays a central part in quality reviews, and during the interviews, some of the 

interviewed HR professionals mentioned that they were also appointed to gender equality committees. It is to 

be assumed that HR professionals who are part of gender equality committees will differ significantly in 

their level of awareness and understanding of initiatives to address gender balance than HR professionals 

who are not part of such committees. For this reason, it is likely that the generalization of HR as one group 

does not accurately reflect the tasks and responsibilities of the department. Although it would have been both 

relevant and interesting to critically reflect on the level of active involvement with gender balance initiatives, 
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the negative implications of this are argued to be somewhat minimal, as we have examined and analyzed 

individual perceptions of the interviewees. Nonetheless, this emphasizes the largely uncritical approach we 

took to interviewee selection and indicates that more research into the interviewees could have proved 

advantageous for the generalizability of the findings. 

 

In the decision to examine key agents in the recruitment process, we have also rejected other potential 

interviewees that could have been equally appropriate to include and which could have resulted in different 

findings. For instance, the present research could have included associate professors or professors to examine 

the experiences related to the gender distribution in academia. Also, associate professors and professors 

would likely have contributed with different perceptions of the recruitment process as a tool to manage 

gender balance. It also seems plausible that the risk of obtaining strategic considerations on the recruitment 

process would be lower with associate professors and professors. In relation to this, the present dissertation 

finds that key agents in the recruitment process perceive gender balanced committees or committees with 

both men and women represented as an initiative to address gender balance, which could have been given 

more weight if the perceptions of the committee members were included. 

 

6.4 Further Research 

With this dissertation, we have examined and elucidated the initiatives that key agents in the recruitment 

process at Danish universities perceive to be effective to address gender balance. However, with the findings, 

several aspects have been identified that are in need of further research in order to achieve greater 

understanding and identify the practical implications. 

 

In subchapter 4.7.1, the themes perceived as relevant to the present dissertation are identified and accounted 

for. In relation to this, a preliminary theme was also identified (disturbing elements), which proved out of 

scope for this project due to limitations of the data collection. Disturbing elements refer to various elements 

that are likely to affect the recruitment process. These include culture, bias, and potential differences in 

conceptual knowledge. The notion of culture refers to culture(s) within academia and can be broadened or 

narrowed depending on the aim and scope of research into culture at group-level to research culture(s) of 

small sections within departments. Several of the interviewees point to the culture of academia, the culture of 

their respective faculties and departments, as well as the culture specifically related to academic fields as 

elements that are likely to affect women’s sense of belongingness or sense of fit. Consequently, it is 

proposed that further research could beneficially take into consideration the role culture might play in the 

effectiveness of initiatives in the recruitment process. 
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In the analysis, it is found that unconscious biases are likely to influence the recruitment process at various 

steps, although it has been largely outside the scope to discuss these biases and their implications. 

Nevertheless, further research would be needed to elucidate the potential biases that influence decision-

making in academia in order to adjust implementation of initiatives to address this. Also, this would 

strengthen the argument put forward that additional training is needed to understand the underlying biases 

and would help operationalize the findings. 

 

The last part of the preliminary theme ‘disturbing elements’ is the concept of conceptual knowledge. As was 

found in the analysis, there is no universal understanding of ‘the independent quality review’. It is possible 

that there are other elements brought forward in the analysis that are similarly subject to differences in 

perception of what this encompasses and entails (for instance, gender neutrality and gender balance) which 

have similarly been evidenced in the analysis to lack a standard frame of reference. Thus, further research 

into conceptual knowledge of decision-makers and key agents in the recruitment process would strengthen 

the analysis of perceptions, as the frame of reference could be examined and used actively to analyze 

perceived effectiveness. 

 

As noted in Chapter 5, further research is suggested to examine implementation and effectiveness of training, 

the operationalization of initiatives, and local variation’s impact on effectiveness and implementation 

success. With the present dissertation, we have pointed towards a generalized picture of the perceived 

relevance and effectiveness of initiatives to address gender balance by examining key agents in the 

recruitment process at Danish universities. However, as noted in subchapter 6.1, we have failed to consider 

local variation in perceptions and implementation success. The Danish universities are very different from 

each other and have different possibilities to address gender balance in the recruitment processes, which the 

present dissertation has not succeeded in elucidating. It seems likely based on the findings that different 

initiatives will have different implications and effects on different universities, faculties, departments, and 

even smaller groups, which is why further research is encouraged to assess the impact of local variation on 

the possibilities to address gender balance (effectively) in the recruitment process. 

 

Lastly, the discussion of qualifications indicates a need for further research into constructing a framework for 

operationalizing academic excellence, talent, and potential, as well as focus on exploring and understanding 

the gendered character of meritocracy and academia. 
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Chapter 7 

Conclusion 
The issue of gender imbalance in academia is by no means a simple issue to address. Research is extensive 

and points to several systemic and structural notions that sustain gender imbalance in academia. With the 

present dissertation, we posit that the recruitment process can be an instrument to address gender balance. 

We seek to contribute to existing research by identifying and exploring the initiatives presented as effective 

to manage gender balance by key agents in the recruitment process. This has been realized by conducting 13 

semi-structured interviews with key agents in the recruitment process, mainly HR professionals and HODs, 

from seven different Danish universities. 

 

The present dissertation is an exploratory study with an abductive methodological approach and in the 

project that underlies this dissertation, we have relied on a hermeneutic approach to research. Both the 

exploratory and abductive nature of the project entail that our specific research focus has largely developed 

as the project has progressed. The research interest of the present dissertation originates from the empirical 

finding that women are hired for academic positions at a significantly lower degree than men, as well as the 

concept of the ‘leaky pipeline,’ which elucidates the tendency for women to ‘leak from the pipe’ starting 

from the position of assistant professor and gradually intensifying with associate professors and professors. 

Thus, the higher the level in the hierarchy, the greater the gender imbalance. 

 

As there are more women than men that graduate from higher education and an equal distribution of male 

and female PhD graduates, differences in the level of education cannot explain women’s underrepresentation 

in decision-making and leadership positions. There are several reasons why it is important to address gender 

imbalance and ensure there are more women in academia, including that gender matters for the type of 

research that is conducted. In many ways, universities are co-determinants for the development of society 

and arguably serve as role models and societal movers, which entails a co-responsibility to put gender 

balance on the agenda. 

 

For the present dissertation, 13 qualitative semi-structured interviews were conducted with key agents in the 

recruitment process from seven Danish universities. Through a thematic analysis of the transcribed 

interviews, six themes were identified that the interviewees brought forward as effective areas and initiatives 

to address gender balance. The identified areas and measures are: initial recruitment process, job postings, 

promotion track, committees, qualifications and quality review, and the role of management. 
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Through the identified themes, the present dissertation finds several measures and initiatives that key agents 

in the recruitment process at Danish universities perceive to be effective to address gender balance. 

 

The concept of gendered networks is something that has been brought forward in the analysis as important 

to understand in order to effectively manage the scouting process. The scouting process is perceived as an 

essential step to implement initiatives and measures to widen the applicant pool and subsequently address 

gender balance. Also, all interviewees point to language and wording in job postings as something that is 

very likely to be gendered. As language and wording is perceived to be gendered, this indicates that wording 

can similarly be used actively to include or exclude women. Based on this, interviewees point to 

standardized templates for job postings that incorporate a somewhat equal distribution of feminine and 

masculine-biased words as an initiative that will attract more female applicants and consequently address 

gender balance. Moreover, the possibility to implement promotion track is found in the analysis to be an 

important measure to address gender balance. With promotion track, interviewees point to the utilization of 

existing pipelines, in which there are talented women, more explicit and transparent criteria, and more secure 

career paths, as the elements which will positively impact gender balance. The key agents in the recruitment 

process also mention requirements for the gender composition of committees as a focus point for the 

universities and refer to gender balanced committees or committees with both men and women represented 

as an initiative that has been implemented to address gender balance. Moreover, the possibility to equate the 

qualification criteria of research and education is perceived by all interviewees to be an essential measure 

to address gender balance. 

 

 

Thus, the specific measures and initiatives in the recruitment process found in the analysis can be illustrated 

as above. However, the interviewees also reflect on the importance of implementing quality reviews to 

ensure that gender balance is addressed. 

 



Page 113 of 459 

 

 

 

As illustrated above, the analysis shows that there is a perception amongst the interviewees that quality 

reviews are implemented or could effectively be implemented in the scouting process, as well as with job 

postings. The findings suggest that there is not a universal understanding of an independent quality review 

amongst key agents in the recruitment process, and only representatives from CBS refer to an independent 

authority (CWAC). Nevertheless, all interviewees point to HR as a central player in quality reviews of job 

postings and find that it is important and effective that HR create standardized templates for job postings that 

are reviewed and adjusted to mitigate the risk of negative connotations, biases, or gendered wording. 

 

The findings also indicate that addressing gender balance is not simply a question of increasing the number 

of women in academia but also a question of understanding the systematic or structural processes or 

unconscious biases that sustain gender imbalance. For this reason, it is found that training and education of 

HODs and HR professionals on how to understand the elements in the recruitment process that are likely to 

favor men is perceived pivotal to ensure that gender balance is effectively addressed, as well as to better the 

chances of implementation success. The findings also indicate that the relevant people should be provided 

with the necessary tools to understand and overcome unconscious bias. In continuation hereof, it is suggested 

that managing gender balance should be understood as a competence that people involved in the recruitment 

process should acquire, as opposed to understanding it as something that people will naturally be equipped to 

manage. This is argued to also increase motivation and consequently increase the perceived effectiveness of 

the initiative to manage gender balance. It is noted that the initiative to implement training would be most 

effective if made mandatory due to both the importance of said training and the risk that it will not be 

prioritized if optional. 

 

This dissertation also finds a lack of operationalization that potentially hinders increased awareness and 

implementation success of gender balance initiatives. The reason is that a lack of operationalization will 

result in HODs approaching the recruitment process with a ‘business as usual’ mentality, which is assessed 

to have a negative effect on gender balance. This supports the concept of providing the people involved in 

the recruitment process with the necessary tools to manage gender balance. Also, the lack of 

operationalization refers to the importance placed on training people in evaluating qualification criteria and 
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the ‘female potential,’ as business as usual will arguably refer to the concept of meritocracy and research as 

the most prominent qualification criterion. 

 

The present dissertation is not driven by a normative agenda and it is outside the scope of the project 

operationalize the findings or provide generalized understandings of the universities. Nevertheless, some 

implications for how gender balance in the recruitment process can be approached by Danish universities 

have been derived from the findings, as can be seen in Figure 8. 

 

In order to visually summarize our findings and provide the basis for a clear understanding of where in the 

process key agents perceive that initiatives are or could be implemented to address gender balance, we have 

placed our findings within the standardized recruitment process. 

 

 

Figure 8: Recruitment process with initiatives suggested by key agents  

 

With the figure above, the initiatives suggested by key agents in the recruitment process as effective to 

manage gender balance are illustrated above the recruitment process. However, as discussed, these initiatives 

are perceived to be potentially less effective if quality reviews and training of the necessary people are not 

implemented. The stages in the recruitment process in which key agents indicate such initiatives are or could 

be implemented effectively are depicted below the process in the figure above. 

 

Nevertheless, as elucidated in the discussion of the present dissertation, gender balanced committees or 

committees with both men and women represented, although perceived somewhat effective by key agents, 
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potentially hinder women’s academic career and have no impact or even a negative impact on gender 

balance. For this reason, it is suggested by the findings that special attention is given to gender requirements 

to committees not doing a disservice to women. Rather, it is found likely that training committee members 

and decision-makers on how to work with implicit perceptions or biases that will cause them to evaluate 

qualification criteria differently when evaluating women and men would prove more effective. Also, it is 

noted that committee members and decision-makers should be given the tools to acknowledge that potential 

biases can creep in in the evaluation of the relevance and importance of different qualification criteria. In 

relation to this, it is discussed whether the initiative mentioned to equate the qualification criteria of research 

and education suffers from a lack of operationalization, which might be why the two criteria are argued to 

not be perceived as equally important. 

 

However, the degree to which the findings brought forward can be understood in the same way across or 

even within universities can be questioned. The present dissertation has identified a significant degree of 

perceived local variation amongst universities, faculties, departments, and even groups, which has not been 

taken into consideration with the findings. For this reason, although the present dissertation has pointed 

towards a generalized picture of what key agents in the recruitment process at Danish universities perceive to 

be effective, it seems likely that further consideration should have been given to the local environments the 

key agents represent. 

 

Based on the findings above, it is suggested that further research could beneficially examine how potential 

biases influence decision-making in academia, as well as the implications and effectiveness of training 

HODs and HR professionals to effectively address gender balance. Also, further research on how to most 

effectively operationalize the findings brought forward in the present dissertation is encouraged and it is 

found that such research is likely to benefit from assessing how local variation might impact perceived 

effectiveness of the initiatives and consequent implementation success, as it is found likely that local 

variation will result in different initiatives having different implications and effects. 

 

As a concluding note, this dissertation has touched upon qualification criteria and how these are perceived 

and evaluated by key agents in the recruitment process at Danish universities. Nevertheless, further research 

into exploring and understanding the gendered character of meritocracy and academia, as well as 

constructing a framework for operationalizing academic excellence, talent, and potential is highly 

encouraged, as this is found by the present dissertation to have a gendered component. 
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Appendix A  

Preliminary email 

 

Dear  

 

We are two CBS students studying cand.merc in communication. We are now in the process of preparing for 

our master thesis, which is due in May 2021. We have started our project with our supervisor, Alex Klinge, 

who recommended that we reach out to your university.  

 

Let us start by telling you a little bit about our research interests. 

 

Based on international studies on how men and women respond differently to certain words and phrases, we 

wish to examine the role of language in hiring procedures in Danish universities.  

 

We are interested in how Danish universities recruit new employees and what the process is from ‘vacant 

position’ to ‘final hiring’ as well as the main considerations when drafting an English job posting on the 

Danish market - and how this may differ across Danish universities. 

 

As such, this thesis will examine the role of language in job postings and how language in turn affects hiring 

procedures. Through our thesis, we wish to approach an understanding of how universities can work actively 

with language in hiring procedures to promote gender equality.  

 

In this regard we are hoping that you or another employee who normally takes part in hiring processes and/or 

the formulation of job postings would be willing to meet with us for an interview in mid-January. We are of 

course flexible if mid-January does not work for you. Also, the interview can be done in either English or 

Danish, depending on your preferences. 

 

Also, we are more than happy to tell you more about our project, or what we expect of the interview, if you 

wish. Please, don’t hesitate to reach out to us with any questions. 
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We hope that you and your department would be willing to participate in this process and we are sure it will 

prove useful for both parties and we are of course happy to share any results that would benefit efforts to 

promote gender equality in hiring. 

 

Have a great day. 

 

Kind regards, 

  

Camilla Hahn Hinrichsen 

cand.merc.(kom) 

cahi16ab@student.cbs.dk 

  

&  

  

Josefine Qvist Sibbern 

cand.merc.(kom) 

josi16ad@student.cbs.dk  

mailto:cahi16ab@student.cbs.dk
mailto:josi16ad@student.cbs.dk
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Appendix B 

Statement of Consent 

 

Samtykkeerklæring 

Formålet med dette interview er at undersøge, hvorledes forskellige universiteter arbejder med 

rekruttering og kønsbalance. Herunder ønsker vi at undersøge hvilke overvejelser, der gøres i 

forbindelse med kvalitetssikring af rekruttering til akademiske stillinger, hvilken rolle sprog og 

formulering spiller i køn og rekruttering til akademiske stillinger. 

Undertegnede respondent giver hermed samtykke til, at data fra interviewet må behandles og 

anvendes af Camilla Hahn Hinrichsen og Josefine Qvist Sibbern i deres afsluttende speciale på 

uddannelsen cand.merc.(kom). Respondenten er indforstået med, at interviewet optages, og at disse 

optagelser slettes, når specialet er færdigt. Data fra interviewet indgår i specialet med kildeangivelse. 

Optagelserne vil blive bevaret sikkert og forsvarligt. 

Undertegnede respondents deltagelse i dette projekt og interview er frivillig, og respondenten har 

derudover forstået, at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage uden konsekvenser. 

  

Venligst underskriv nedenstående felter ved enten ’ja’ eller ’nej’. 

 

Undertegnede giver samtykke til at blive interviewet og dermed deltage i projektet: 

 

Ja ___________________________     Nej ____________________________ 

  

Undertegnede giver samtykke til, at interviewet optages: 

 

Ja ____________________________     Nej ____________________________ 
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Deltager (blokbogstaver)    Dato:  

  

Kontakt: 

Camilla Hahn Hinrichsen   Josefine Qvist Sibbern 

cahi16ab@student.cbs.dk    josi16ad@student.cbs.dk 

+45 50 58 20 98   +45 23 72 73 67 

 

 

mailto:josi16ad@student.cbs.dk
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Appendix C 

Interviewguide 
 

Forskningsspørgsmål   Interviewspørgsmål    

Rammesætning  

   

   

   

   

Hvor bekendt er du med den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, der kom i 2020?   

 

Har I implementeret nye tiltag i forhold til 

rekruttering efter den nye stillingsstruktur?  

 

Er der særlige fagområder eller stillinger, der er 

præget af enten over- eller underrepræsentation 

af kvinder?  

 

Ud fra din vurdering – er kvinder på jeres 

universitet på tværs af fagområder og stillinger 

så primært over- eller underrepræsenteret, eller 

er der en relativt ligelig fordeling mellem mænd 

og kvinder?  

 

Hvordan er kønsbalancen i ledelsesinstanserne 

hos jer? 

• Både mellemledelse og øverste ledelse 

• Forskning (institutledere), undervisning 

(studieledere) og administration 

(områdeledere/enhedsledere) 

   

Hvorledes rekrutterer universitetet kandidater til 

deres akademiske stillinger?  

Hvordan foregår en typisk rekruttering?   

• Bliver der scoutet eller bliver der lagt 

jobopslag op ud fra udbud af stillinger? 

Eller en blanding? 

   

Hvem bringer typisk mulige kandidater i 

forslag? 

  

Hvem har det overordnede ansvar for at bringe 

mulige kandidater i spil? 

• Er det en enkelt person, eller gøres det i 

fællesskab? 

• Er det den samme person, der scouter, 

som der har ansvaret for at ansætte? 

  

Er der et uafhængigt kvalitetstjek?  
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I forlængelse af vores korte snak om den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse - er det så din 

vurdering, at der vil være øget fokus på 

uafhængig kvalitetscheck  i den indledende 

rekruttering på jeres universitet i fremtiden? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvordan vil du vurdere, at et 

uafhængigt kvalitetscheck ville påvirke 

jeres rekrutteringsproces? 

 

Hvad vil der, efter din overbevisning, komme 

ud af, at kvalifikationer aftales, når stillingen 

besættes, så der naturligt kommer mindre fokus 

på løbende forfremmelse? 

 

Tror du, at den nye stillingstruktur vil påvirke 

den kønsbalance og/eller kønsinklusion, man ser 

på jeres universitet? 

• Hvordan? 

    

Bliver der gjort brug af shortlisting og hvorledes 

foregår det i så fald?  

   

Benytter I jer af shortlisting på PHD-niveau?  

 

Har I mulighed for shortlisting til jeres andre 

akademiske stillinger?  

 

Hvem har det overordnede ansvar for 

shortlisting?  

 

Hvem står for frasorteringen? 

 

Hvordan foregår kvalitetstjek i shortlisting, hvis 

der er sådan et?  

 

Jobopslag  

   

   

   

   

  

Hvem vil oftest formulere et jobopslag?  

 

Hvem, hvis nogen, kvalitetstjekker jobopslaget? 

Er der nogle generelle kvalitetskrav til 

jobopslag? 

 

Hvem beslutter, hvor opslaget bliver bragt?  

 

Hvad vil du mene, er de væsentligste 

overvejelser, når der udformes et jobopslag?  
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Hvilke kriterier indgår i vurderingen af en 

ansøger?   

   

Hvad er de vigtigste parametre for at blive ansat 

på jeres universitet i en akademisk stilling? Er 

der udarbejdet nogle konkrete 

kvalifikationskriterier? 

a.     Publikationer?   

b.     Praksiserfaring inden for feltet?   

c.     Antal års undervisning?  

  

Hvordan vægtes barsel, forældreorlov eller 

aftjening af værnepligt, når der skal ansættes til 

en akademisk stilling?  

   

Efter din overbevisning - hvordan påvirker 

eventuelle huller i CV’et, som vi netop har talt 

om, hvordan ansøgeren anskues i praksis?  

• Og er der forskel på hvordan de tre 

førnævnte områder anskues?  

 

Samtalen og ansættelsen  Hvem vil typisk læse jobansøgninger og 

udvælge kandidater til samtale på baggrund af 

jobopslag? (Så ikke scouting).   

   

Er der et kvalitetstjek af dette, eller er det en 

enkelt person, der har ansvaret for denne 

vurdering?  

   

Hvem vil typisk sidde med til jobsamtaler?   

   

Hvem vil typisk have hovedansvaret for at finde 

den rette kandidat/hvem beslutter typisk hvem 

den bedste kandidat er?  

   

Og hvem beslutter så endelig ansættelse?  

    

Kønsbalance og ansvar herfor   Mener du, der er et problem med kønsbalance 

på det akademiske område? Hvad med generelt i 

samfundet? Er der en forbindelse mellem de to?  

  

Ud fra din vurdering, hvad er en så en optimal 

kønsbalance? 

   

Hvem vil du mene har ansvaret for, at 

kønsbalancen fremmes/opretholdes (afhængigt 

af svar), eller at der er kønsinklusion på 

arbejdspladsen?  
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Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det? 

  

Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at der 

kommer flere kvinder i topledelser og i 

akademia?    

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det?  

   

Hvis de indledningsvis nævnte, at der er nogle 

områder, der er domineret af mænd:  

Som vi snakkede om tidligere, er der nogle 

fagområder, som primært er domineret af 

mænd.  Hvor vil du mene, at problemet med 

mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder opstår? 

  

Er der efter din overbevisning primært tale om 

fravalg eller frasortering af kvinder i disse 

primært mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder.  

  

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til kvoteansættelser?  

  

Hvis I skulle gøre brug af kvoteansættelser, 

hvordan forestiller du dig så, at kvoterne skulle 

se ud?  

• Hvad med soft quotas – hvad er din 

holdning til det?  

   

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til anonyme 

jobansøgninger?   

  

Hvis der skulle gøres brug af anonyme 

jobansøgninger, hvordan forestiller du dig så, at 

det kunne se ud?   

  

Hvad ville det gøre ved dokumentationen af 

publikationer?  

  

Tror du, at man som udgangspunkt (og i 

gennemsnit) ville ende med en mere eller 
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mindre kvalificeret ansøger, hvis man gjorde 

brug af anonyme jobansøgninger?   

Hvordan og hvornår har universitetet fokus på 

kønsbalance?   

Vil du vurdere, at der er en god og fair 

kønsbalance på jeres universitet i dag? Hvad 

med kønsinklusion? 

   

Vil du vurdere, at der hos jer arbejdes aktivt 

mod at fremme kønsinklusion? Hvordan ses 

det?  

   

Hvor vigtigt er det for jeres universitet, at der er 

fokus på at hyre kvinder? 

  

Er det din vurdering, at det er lige så vigtigt at 

få flere mænd i primært kvindedominerede 

stillinger og fagområder som at få kvinder i 

primært mandsdominerede stillinger og 

fagområder?  

   

Hvor vurderer I, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til karriereforløb?    

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?   

  

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til organisatorisk 

ansvar/governance?  

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?  

   

Hvor i rekrutteringsprocessen, er der mest fokus 

på at fremme kønsbalance i områder, hvor 

kvinder er underrepræsenterede?  

 

Er der som følge af den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, ud fra din viden, 

kommet nye kvalitetssikringsmomenter i 

rekrutteringsprocessen i forhold til at sikre 

kønsdiversitet? 

   

Hvordan anvendes sprog som en parameter i 

udformning af jobopslag?  

   

Er sproget efter din overbevisning kønnet?    

  

Hvad vil du mene er kønnet sprog?  

 

Kan sprogbrug være kønsneutralt?  
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Hvor stor en rolle vil du vurdere, at sprogbrug 

spiler i at fremme eller mindske kønsbalancen?   

  

Ved du, hvor stor en rolle overvejelser om sprog 

spiller i formuleringen af jobopslag på jeres 

universitet? 

  

Er overvejelser om kønsneutralt sprogbrug 

noget, der indtænkes i jeres arbejde med 

rekruttering? 

  

I formuleringen af jobopslag, vil du så vurdere, 

at der tænkes over, hvordan bestemte ord eller 

sætninger appellerer forskelligt til forskellige 

personer? Eller forskellige køn?   

   

Bruges der typisk kvindelige/mandlige 

betegnelser han/hun/de, når der skrives 

jobopslag?   

  

Vi snakkede tidligere om hvilke platforme, jeres 

jobopslag typisk vil blive bragt. Kan du fortælle 

mere om overvejelserne bag valget af 

platforme? Indtænkes der køn i dette valg?  

   

Formuleres jeres jobopslag primært på dansk 

eller engelsk?  

  

Vil du mene, at evt. overvejelser om 

kønsneutralt sprogbrug, sætninger der appellerer 

primært til et køn over et andet og valg af 

platforme er påvirket af, om der er tale om et 

dansk eller engelsk jobopslag?  

  

Er det din vurdering, at der er andre ting, man 

skal være særligt opmærksom på, når man 

sender et engelsk jobopslag ud på et dansk 

marked?  

  

   

Afrunding   Tusind tak for din tid.  
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Appendix D 

Interviewguide: Pres./CBS (m) 
 

Rammesætning 

 

Hvor bekendt er du med den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, der kom i 2020?   

  

Har I implementeret nye tiltag i forhold til 

rekruttering efter den nye stillingsstruktur?  

  

Er der særlige fagområder eller stillinger, der er 

præget af enten over- eller underrepræsentation 

af kvinder?  

  

Ud fra din vurdering – er kvinder på CBS på 

tværs af fagområder og stillinger så primært 

over- eller underrepræsenteret, eller er der en 

relativt ligelig fordeling mellem mænd og 

kvinder?  

  

Hvordan er kønsbalancen i ledelsesinstanserne 

hos jer? 

• Både mellemledelse og øverste ledelse 

• Forskning (institutledere), undervisning 

(studieledere) og administration 

(områdeledere/enhedsledere) 

 

Hvorledes foregår kvalitetstjek i rekruttering til 

akademiske stillinger? 

 

I forlængelse af vores korte snak om den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse - er det så din 

vurdering, at der vil være øget fokus på 

uafhængig kvalitetscheck i den indledende 

rekruttering på jeres universitet i fremtiden? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvordan vil du vurdere, at et 

uafhængigt kvalitetscheck ville påvirke 

jeres rekrutteringsproces? 

 

Er det din vurdering, at der er mere eller mindre 

transparens i den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse? 

  

Hvad vil der, efter din overbevisning, komme 

ud af, at kvalifikationer aftales, når stillingen 

besættes, så der naturligt kommer mindre fokus 

på løbende forfremmelse? 
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Vil du umiddelbart vurdere, at det vil påvirke 

din ledelse af institutlederne? 

Tror du, at den nye stillingstruktur vil påvirke 

den kønsbalance og/eller kønsinklusion, man ser 

på CBS? Hvordan? 

 

Hvad, vil du vurdere, er CWACs vigtigste 

opgave? 

 

Er der noget ved CWAC, du vil mene, der kan 

forbedres for yderligere kvalitetssikring i 

rekruttering? 

 

Er det din opfattelse, at CWAC som instans er 

med til at sikre kønsdiversitet i akademiske 

stillinger? 

 

Pro-rektor 

 

Hvem vil typisk være ansvarlig for at formulere 

jobopslag? 

 

Hvem har været med til at formulere 

jobopslaget til stillingen som pro-rektor? 

 

Har der været et uafhængigt kvalitetstjek at 

opslaget? 

 

Hvad har de væsentligste overvejelser været bag 

formuleringen af opslaget? 

 

Blev du i samarbejdet om at formulere opslaget 

gjort opmærksom på noget, du ikke selv havde 

overvejet inden?  

 

Hvad har den vigtigste læring været i arbejdet 

med dette jobopslag? 

 

I jobopslaget opfordrede I ansøgere til ikke at 

inkludere foto eller flere oplysninger om 

personlige forhold end strengt nødvendigt i 

ansøgningen - betyder det, at CBS arbejder mod 

at indføre eller øge anonyme jobansøgninger? 

 

Efter din vurdering – hvad er så strengt 

nødvendige personlige oplysninger? 
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Var denne opfordring noget, ansøgerne havde 

taget til sig? 

 

Var publikationer også forsøgt anonymiseret? 

Hvis der skulle gøres brug af fuldt anonyme 

jobansøgninger på CBS, hvordan forestiller du 

dig så, at det kunne se ud?   

  

Hvad ville det gøre ved dokumentationen af 

publikationer?  

  

Tror du, at man som udgangspunkt (og i 

gennemsnit) ville ende med en mere eller 

mindre kvalificeret ansøger, hvis man gjorde 

brug af anonyme jobansøgninger? 

 

Ud fra din vurdering – hvad gjorde det for 

ansættelsesprocessen, at ansøgere, der blev 

inviteret til interviews, blev interviewet af 

ansættelsesudvalgets individuelle medlemmer? 

 

Er det dit indtryk at disse tiltag har medvirket til 

yderligere kønsdiversitet i de ansøgninger, I 

modtog? 

 

Har du mulighed for at fortælle lidt om, hvad I 

modtog af ansøgninger? 

 

Hvad er den nye pro-rektor, Inger Askehaves, 

funktion? Skal hun varetage nogle af 

arbejdsopgaver, der førhen er landet hos dig? 

 

Efter din vurdering, vil ansættelsen af Inger 

Askehave have en påvirkning på CBS’ arbejde 

med kønsbalance og –inklusion? Hvis ja, 

hvordan? 

 

Kønsbalance og -inklusion og ansvar herfor 

 

Mener du, der er et problem med kønsbalance 

på det akademiske område? Hvad med generelt i 

samfundet? Er der en forbindelse mellem de to?  

  

Ud fra din vurdering, hvad er en så en optimal 

kønsbalance? 

   

Hvem vil du mene har ansvaret for, at 

kønsbalancen fremmes/opretholdes (afhængigt 
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af svar), eller at der er kønsinklusion på 

universiteter?  

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det? 

Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at der 

kommer flere kvinder i topledelser og i 

akademia?    

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det?  

   

Hvis de indledningsvis nævnte, at der er nogle 

områder, der er domineret af mænd:  

Som vi snakkede om tidligere, er der nogle 

fagområder, som primært er domineret af 

mænd.  Hvor vil du mene, at problemet med 

mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder opstår? 

  

Er der efter din overbevisning primært tale om 

fravalg eller frasortering af kvinder i disse 

primært mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder.  

  

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til kvoteansættelser?  

  

Hvis I skulle gøre brug af kvoteansættelser, 

hvordan forestiller du dig så, at kvoterne skulle 

se ud?  

• Hvad med soft quotas – hvad er din 

holdning til det?  

 

Hvordan og hvornår har universitetet fokus på 

kønsbalance?   

 

Vil du vurdere, at der er en god og fair 

kønsbalance på CBS i dag? Hvad med 

kønsinklusion? 

   

Vil du vurdere, at der på CBS arbejdes aktivt 

mod at fremme kønsinklusion?  

   

Hvor vigtigt er det for CBS, at der er fokus på at 

hyre kvinder? 

  

Er det din vurdering, at det er lige så vigtigt at 

få flere mænd i primært kvindedominerede 

stillinger og fagområder som at få kvinder i 
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primært mandsdominerede stillinger og 

fagområder?  

   

Hvor vurderer I, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til karriereforløb?    

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?   

 

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til organisatorisk 

ansvar/governance?  

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?  

  

Efter din vurdering, hvem bærer så det 

overordnede ansvar for, at der er kønsdiversitet 

på CBS?  

 

Efter din overbevisning – bør de 

rekrutteringsprocesser, der foregår, så 

kvalitetstjekkes med henblik på at sikre 

kønsdiversitet og –inklusion?  

 

Efter din vurdering, hvem bærer så det 

overordnede ansvar for, at det sker? 

   

Hvor i rekrutteringsprocessen, er der mest fokus 

på at fremme kønsbalance i områder, hvor 

kvinder er underrepræsenterede?  

 

Hvad gør du fra et ledelsesperspektiv for at 

sikre kønsdiversitet i rekruttering til akademiske 

stillinger? 

 

Er der som følge af den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, ud fra din viden, 

kommet nye kvalitetssikringsmomenter i 

rekrutteringsprocessen i forhold til at sikre 

kønsdiversitet? 

 

Hvordan anvendes sprog som en parameter i 

udformning af jobopslag – med pro-rektor 

stillingen som generelt udgangspunkt. 

 

Er sproget efter din overbevisning kønnet?    

  

Hvis ja, hvad vil du mene er kønnet sprog?  

 

Kan sprogbrug være kønsneutralt?  

  

Hvor stor en rolle vil du vurdere, at sprogbrug 

spiler i at fremme eller mindske kønsbalancen?   
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Ved du, hvor stor en rolle overvejelser om sprog 

spiller i formuleringen af jobopslag på jeres 

universitet? 

  

Vil du mene, at overvejelser om kønsneutralt 

sprogbrug er noget, der indtænkes i CBS' 

arbejde med rekruttering? 

  

Hvis der var kvalitetskrav til pro-rektor 

opslaget:   

Indgik overvejelser om køn i kvalitetskravene til 

jobopslag? 

• Ud fra din viden - er det noget, der 

generelt indgår i formuleringen af 

jobopslag? 

     

I formuleringen af jobopslaget til pro-rektor 

stillingen, blev der da tænkt over, hvordan 

bestemte ord eller sætninger appellerer 

forskelligt til forskellige personer? Eller 

forskellige køn?   

    

Hvad var overvejelserne bag valget af platforme 

til pro-rektor stillingen? Var køn Indtænkt i 

dette valg? 

   

Afrunding 

 

 

Tusind tak for din tid.  
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Appendix E 

Interviewguide: VP/AAU(CBS) (f) 
 

Forskningsspørgsmål   Interviewspørgsmål    

Rammesætning  

   

   

   

   

For en god ordens skyld - vil du lige sige dit 

navn, din stilling og hvilket universitet, du 

arbejder på? 

 

Hvilken stilling og hvilket universitet kommer 

du fra i din tidligere stilling? 

 

Hvad kommer dine hovedopgaver til at være 

som prorektor på CBS? Kommer der til at være 

forskel på de opgaver, du varetager på CBS 

kontra på Aalborg? 

 

Hvor bekendt er du med den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, der kom i 2020?   

   

Vil du vurdere, at der er forskel på 

kønsbalancen i ledelsesinstanserne på CBS og 

Aalborg? 

• Både mellemledelse og øverste ledelse 

• Forskning (institutledere), undervisning 

(studieledere) og administration 

(områdeledere/enhedsledere) 

   

Hvorledes rekrutterer universitetet kandidater til 

deres akademiske stillinger?  

Hvordan foregår en typisk rekruttering?  

• Bliver der scoutet eller bliver der lagt 

jobopslag op ud fra udbud af stillinger? 

Eller en blanding? 

   

Hvem bringer typisk mulige kandidater i 

forslag? 

  

Hvem har det overordnede ansvar for at bringe 

mulige kandidater i spil? 

 

Er der et uafhængigt kvalitetstjek?  

• Hvis ja: Er kønsdiversitet en del af 

tjekket og i så fald, hvordan sikres det? 
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• Hvis nej: Har I gjort jer nogle tanker 

om, hvordan man sikrer kønsdiversitet i 

scouting? 

• Hvis nej, fortæl om CBS’ CWAC - 

hvad ser du umiddelbart at fordele og 

ulemper ved det?  

I forlængelse af vores korte snak om den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse - er det så din 

vurdering, at der vil være øget fokus på 

uafhængig kvalitetscheck i den indledende 

rekruttering i fremtiden? 

 

Vil den nye stillingsstruktur påvirke dit arbejde 

med institutledere i rekrutteringsprocesser? 

  

Tror du, at den nye stillingstruktur vil påvirke 

den kønsbalance og/eller kønsinklusion, man ser 

på CBS og/eller Aalborg? Hvordan? 

    

Hvilke kriterier indgår i vurderingen af en 

ansøger?     

Var der på Aalborg udarbejdet nogle konkrete 

kvalifikationskriterier i forhold til ansættelse? 

Ved du, om det forholder sig anderledes på 

CBS? 

 

Hvordan vægtes barsel, forældreorlov eller 

aftjening af værnepligt, når der skal ansættes til 

en akademisk stilling? 

   

Efter din overbevisning - hvordan påvirker 

eventuelle huller i CV’et, som vi netop har talt 

om, hvordan ansøgeren anskues i praksis?  

 

Jobopslag  

   

   

   

   

  

Hvem på et universitet vil oftest formulere et 

jobopslag til en akademisk stilling?  

   

Hvem, hvis nogen, kvalitetstjekker jobopslaget? 

Er der nogle generelle kvalitetskrav til 

jobopslag? 

   

Hvem beslutter, hvor opslaget bliver bragt?  

  

Hvad vil du mene, er de væsentligste 

overvejelser, når der udformes et jobopslag?  

   

Samtalen og ansættelsen  Hvem vil typisk læse jobansøgninger og 

udvælge kandidater til samtale på baggrund af 

jobopslag?  
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Er der et kvalitetstjek af dette, eller er det en 

enkelt person, der har ansvaret for denne 

vurdering? 

     

Hvem vil typisk have hovedansvaret for at finde 

den rette kandidat/hvem beslutter typisk hvem 

den bedste kandidat er? 

   

Og hvem beslutter så endelig ansættelse? 

Oplever du en forskel fra Aalborg til CBS? 

    

Kønsbalance og ansvar herfor   Mener du, der er et problem med kønsbalance 

på det akademiske område? Hvad med generelt i 

samfundet? Er der en forbindelse mellem de to?  

  

Ud fra din vurdering, hvad er en så en optimal 

kønsbalance? 

   

Hvem vil du mene har ansvaret for, at 

kønsbalancen fremmes/opretholdes (afhængigt 

af svar), eller at der er kønsinklusion på 

arbejdspladsen?  

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det? 

  

Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at der 

kommer flere kvinder i topledelser og i 

akademia?    

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det?  

   

Er der efter din overbevisning primært tale om 

fravalg eller frasortering af kvinder i disse 

primært mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder.  

   

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til kvoteansættelser?  

  

Hvis I skulle gøre brug af kvoteansættelser, 

hvordan forestiller du dig så, at kvoterne skulle 

se ud?  

• Hvad med soft quotas – hvad er din 

holdning til det?  
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Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til anonyme 

jobansøgninger?   

  

Hvis der skulle gøres brug af anonyme 

jobansøgninger, hvordan forestiller du dig så, at 

det kunne se ud?   

  

Hvad ville det gøre ved dokumentationen af 

publikationer?  

  

Tror du, at man som udgangspunkt (og i 

gennemsnit) ville ende med en mere eller 

mindre kvalificeret ansøger, hvis man gjorde 

brug af anonyme jobansøgninger?   

   

Hvordan og hvornår har universitetet fokus på 

kønsbalance?   

Vil du vurdere, at der er en god og fair 

kønsbalance på CBS i dag? Er der en forskel fra 

Aalborg til CBS? 

 

Er det dit indtryk, at der arbejdes aktivt mod at 

fremme kønsinklusion på CBS?  

    

Er det din vurdering, at det er lige så vigtigt at 

få flere mænd i primært kvindedominerede 

stillinger og fagområder som at få kvinder i 

primært mandsdominerede stillinger og 

fagområder?  

   

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til karriereforløb? 

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?   

  

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til organisatorisk 

ansvar/governance?  

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?  

    

Hvor i rekrutteringsprocessen, er der mest fokus 

på at fremme kønsbalance i områder, hvor 

kvinder er underrepræsenterede?  

 

Er der som følge af den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, ud fra din viden, 
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kommet nye kvalitetssikringsmomenter i 

rekrutteringsprocessen i forhold til at sikre 

kønsdiversitet? 

   

 

Kønnet sprog? Er sproget efter din overbevisning kønnet?    

  

Hvad vil du mene er kønnet sprog?  

 

Kan sprogbrug være kønsneutralt? 

 

Aalborg, Develop Diverse og jobopslag  

 

 

 

Vi ved jo, at Aalborg har gjort brug af Develop 

Diverse til formuleringen af jobopslag – kan du 

sige lidt om overvejelserne bag det? 

 

Hvor stor en rolle vil du vurdere, at sprogbrug 

spiler i at fremme eller mindske kønsbalancen?  

 

Er overvejelser om kønsneutralt sprogbrug 

noget, der indtænkes i jeres arbejde med 

rekruttering efter jobopslaget? 

 

Vi snakkede tidligere om hvilke platforme, jeres 

jobopslag typisk vil blive bragt. Kan du fortælle 

mere om overvejelserne bag valget af 

platforme? Indtænkes der køn i dette valg? 

 

Er det korrekt, at Develop Diverse kun arbejder 

med engelske opslag? 

 

Er det din vurdering, at der er andre ting, man 

skal være særligt opmærksom på, når man 

sender et engelsk jobopslag ud på et dansk 

marked?  

 

Stillingsopslag prorektor på CBS 

 

 

 

Hvordan blev du først bekendt med, at der var 

en ledig stilling som prorektor på CBS? 

 

Vi har læst stillingsopslaget til prorektor, som 

du jo netop er ansat som.  

 

Hvis du har lyst til at svare på det, hvad følte du 

var mest attraktivt i stillingsopslaget som 

prorektor på CBS? 

 

Havde sproget i jobopslaget en indflydelse på 

din lyst til at søge stillingen? 
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Føler du, at stillingsopslaget i sig selv appellerer 

lige meget til en mand som til en kvinde? 

 

Synes du generelt, det er vigtigt, at køn 

indtænkes i jobopslag?   

 

I jobopslaget blev ansøgere opfordret til ikke at 

inkludere foto eller flere oplysninger om 

personlige forhold end strengt nødvendigt i 

ansøgningen. 

 

Efter din vurdering - hvad er så strengt 

nødvendige personlige oplysninger?  

 

Var det en opfordring, du tog til dig? 

 

Påvirkede det din oplevelse af stillingsopslaget? 

  

Føler du, at det har påvirket 

ansættelsesprocessen? 

 

Hvad følte du vægtede højest i din ansættelse på 

CBS? 

 

Afrunding   Tusind tak for din tid.  
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Appendix F 

Interviewguide: Dean/CBS (m) 
 

Forskningsspørgsmål   Interviewspørgsmål    

Rammesætning  

   

   

   

   

For god ordens skyld, kan du så lige præsentere 

navn, stilling og det universitet, du kommer fra? 

  

Vil du sætte nogle ord på, hvordan den nye 

stillingsstruktur vil have indflydelse på 

rekruttering og forfremmelse på CBS? 

• Er der allerede implementeret nye 

tiltag? 

 

Er der særlige fagområder eller stillinger, der er 

præget af enten over- eller underrepræsentation 

af kvinder?  

  

Ud fra din vurdering – er kvinder på jeres 

universitet på tværs af fagområder og stillinger 

så primært over- eller underrepræsenteret, eller 

er der en relativt ligelig fordeling mellem mænd 

og kvinder?  

  

Hvordan er kønsbalancen i ledelsesinstanserne 

hos jer? 

• Både mellemledelse og øverste ledelse 

• Forskning (institutledere), undervisning 

(studieledere) og administration 

(områdeledere/enhedsledere) 

   

Hvorledes rekrutterer universitetet kandidater til 

deres akademiske stillinger?  

Hvordan foregår en typisk rekruttering?   

• Bliver der scoutet eller bliver der lagt 

jobopslag op ud fra udbud af stillinger? 

Eller en blanding? 

  

Hvem bringer typisk mulige kandidater i 

forslag? 

  

Hvem har det overordnede ansvar for at bringe 

mulige kandidater i spil? 

 

Er der et uafhængigt kvalitetstjek?  
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Hvad ser du umiddelbart af fordele og ulemper 

ved CWAC? 

 

I forlængelse af vores korte snak om den nye 

stillingsbekendtgørelse - er det så din vurdering, 

at der vil være øget fokus på uafhængig 

kvalitetscheck  i den indledende rekruttering på 

jeres universitet i fremtiden? 

   

Tror du, at den nye stillingstruktur vil påvirke 

den kønsbalance og/eller kønsinklusion, man ser 

på jeres universitet? 

    

Tenure track  Hvilke fordele og ulemper ser du ved brugen af 

tenure track rekruttering?  

 

Er der sket ændringer i den måde tenure track 

rekruttering indtænkes på CBS på baggrund af 

den nye stillingsstruktur? 

 

Efter din vurdering, er stillingsstrukturen så 

blevet mere eller mindre transparent i den nye 

stillingsbekendtgørelse? 

 

Er der generelle kvalifikationskriterier for 

tenure track, eller sættes disse individuelt på 

hvert institut?  

 

Tror du, at bortskaffelsen af professor MSO vil 

påvirke hvordan, og hvor, vi ser kvinder i 

akademia? 

 

Vil du vurdere, at institutlederen sidder med et 

andet ansvar i rekrutteringsprocessen, når der 

anvendes tenure track? 

 

Kommer der yderligere krav til 

kvalifikationskriterier på tværs af 

rekrutteringsprocessen som følge af den nye 

stillingsstruktur? 

 

Kommer det til at rykke noget i praksis, at 

kvalifikationer aftales forud for forfremmelse? 

 

Kvalitetstjek af processen fra 

scouting/jobopslag til endelig ansættelse 

Hvor mange uafhængige kvalitetstjek er der i 

løbet af processen fra scouting/jobopslag til 

endelig ansættelse på CBS? 
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Ud fra din vurdering – hvad er så de primære 

fokuspunkter for et sådan kvalitetstjek? 

 

Er der udarbejdet nogle generelle 

kvalifikationskriterier på CBS i forhold at blive 

ansat i en akademisk stilling?. 

 

Er det din oplevelse, at disse kriterier vægtes 

lige højt?  

 

Hvordan vægtes barsel, forældreorlov eller 

aftjening af værnepligt, når der skal ansættes til 

en akademisk stilling?  

   

Efter din overbevisning - hvordan påvirker 

eventuelle huller i CV’et, som vi netop har talt 

om, hvordan ansøgeren anskues i praksis?  

   

Kønsbalance og ansvar herfor   Mener du, der er et problem med kønsbalance 

på det akademiske område? Hvad med generelt i 

samfundet? Er der en forbindelse mellem de to?  

  

Ud fra din vurdering, hvad er en så en optimal 

kønsbalance?   

 

Hvem vil du mene har ansvaret for, at 

kønsbalancen fremmes/opretholdes (afhængigt 

af svar), eller at der er kønsinklusion på 

arbejdspladsen?  

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det? 

  

Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at der 

kommer flere kvinder i topledelser og i 

akademia?    

  

Efter din overbevisning – hvem påtager sig så 

reelt ansvaret for det?  

   

Hvis de indledningsvis nævnte, at der er nogle 

områder, der er domineret af mænd:  

Som vi snakkede om tidligere, er der nogle 

fagområder, som primært er domineret af 

mænd.  Hvor vil du mene, at problemet med 
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mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder opstår? 

  

 

Er der efter din overbevisning primært tale om 

fravalg eller frasortering af kvinder i disse 

primært mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder.  

 

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til kvoteansættelser?  

  

Hvis I skulle gøre brug af kvoteansættelser, 

hvordan forestiller du dig så, at kvoterne skulle 

se ud?  

• Hvad med soft quotas – hvad er din 

holdning til det?  

   

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til anonyme 

jobansøgninger?   

  

Hvis der skulle gøres brug af anonyme 

jobansøgninger, hvordan forestiller du dig så, at 

det kunne se ud?   

  

Hvad ville det gøre ved dokumentationen af 

publikationer?  

  

Tror du, at man som udgangspunkt (og i 

gennemsnit) ville ende med en mere eller 

mindre kvalificeret ansøger, hvis man gjorde 

brug af anonyme jobansøgninger?   

   

Hvordan og hvornår har universitetet fokus på 

kønsbalance?   

Vil du vurdere, at der er en god og fair 

kønsbalance på jeres universitet i dag? Hvad 

med kønsinklusion? 

   

Vil du vurdere, at der hos jer arbejdes aktivt 

mod at fremme kønsinklusion?  

    

Er det din vurdering, at det er lige så vigtigt at 

få flere mænd i primært kvindedominerede 

stillinger og fagområder som at få kvinder i 

primært mandsdominerede stillinger og 

fagområder?  
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Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til karriereforløb?    

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?   

  

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til organisatorisk 

ansvar/governance?  

  

Hvor starter det i praksis – efter din vurdering?  

    

Hvor i rekrutteringsprocessen, er der mest fokus 

på at fremme kønsbalance i områder, hvor 

kvinder er underrepræsenterede?  

 

Er der som følge af den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, ud fra din viden, 

kommet nye kvalitetssikringsmomenter i 

rekrutteringsprocessen i forhold til at sikre 

kønsdiversitet? 

   

Hvordan anvendes sprog som en parameter i 

udformning af jobopslag?  

   

Er sproget efter din overbevisning kønnet?    

  

Hvad vil du mene er kønnet sprog?  

 

Kan sprogbrug være kønsneutralt?  

  

Hvor stor en rolle vil du vurdere, at sprogbrug 

spiler i at fremme eller mindske kønsbalancen?   

  

Ved du, hvor stor en rolle overvejelser om sprog 

spiller i formuleringen af jobopslag på jeres 

universitet? 

  

Er overvejelser om kønsneutralt sprogbrug 

noget, der indtænkes i jeres arbejde med 

rekruttering? 

  

Indgår overvejelser om køn i 

kvalifikationskravene til jobopslag? 

     

I formuleringen af jobopslag, vil du så vurdere, 

at der tænkes over, hvordan bestemte ord eller 

sætninger appellerer forskelligt til forskellige 

personer? Eller forskellige køn?   
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Bruges der typisk kvindelige/mandlige 

betegnelser han/hun/de, når der skrives 

jobopslag?   

  

Vi snakkede tidligere om hvilke platforme, jeres 

jobopslag typisk vil blive bragt. Kan du fortælle 

mere om overvejelserne bag valget af 

platforme? Indtænkes der køn i dette valg?  

   

Formuleres jeres jobopslag primært på dansk 

eller engelsk?  

  

Vil du mene, at evt. overvejelser om 

kønsneutralt sprogbrug, sætninger der appellerer 

primært til et køn over et andet og valg af 

platforme er påvirket af, om der er tale om et 

dansk eller engelsk jobopslag?  

  

Er det din vurdering, at der er andre ting, man 

skal være særligt opmærksom på, når man 

sender et engelsk jobopslag ud på et dansk 

marked?  

  

Afrunding   Tusind tak for din tid.  
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Appendix G 

Interviewguide: HR/AU (f) 
 

Forskningsspørgsmål   Interviewspørgsmål    

Rammesætning  

   

   

   

   

Hvor bekendt er du med den nye 

stillingsbekendtgørelse, der kom i 2020?   

  

Har I implementeret nye tiltag i forhold til 

rekruttering efter den nye stillingsstruktur?  

  

Er der særlige fagområder eller stillinger, der er 

præget af enten over- eller underrepræsentation 

af kvinder?  

  

Ud fra din vurdering – er kvinder på jeres 

universitet på tværs af fagområder og stillinger 

så primært over- eller underrepræsenteret, eller 

er der en relativt ligelig fordeling mellem mænd 

og kvinder?  

  

Hvordan er kønsbalancen i ledelsesinstanserne 

hos jer? 

• Både mellemledelse og øverste ledelse 

• Forskning (institutledere), 

undervisning(studieledere) og 

administration 

(områdeledere/enhedsledere) 

   

AU Health’s vejledning til rekruttering I har jo tydeligvis på Health nogle ret udførlige 

skabeloner og vejledninger til ansættelse:  

 

Hvor udførlige vejledninger ligger der på de 

andre fakulteter på AU?   

 

Hvordan har processen for udformningen af 

disse vejledninger været?  

 

Hvordan har evt. kvalitetstjek foregået?  

 

Hvor ofte, såfremt relevant, bliver disse 

revideret?   
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Er der blevet foretaget nogle ændringer i 

vejledningerne på baggrund af den nye 

stillingsstruktur?  

 

Hvordan tror du, at jeres skabeloner og 

vejledninger påvirker jeres rekrutteringsproces 

på Health?  

Vil du sige, at Health har en mere transparent 

rekrutteringsproces end de andre fakulteter på 

AU?   

 

Tror du, at det påvirker den kønsinklusion, I ser 

på Health, at alle vejledninger til 

rekrutteringsprocesser ligger offentligt 

tilgængeligt?  

 

Hvordan vil du vurdere, at jeres 

rekrutteringsproces er anderledes fra en 

professorstilling til en eksempelvis 

lektorstilling?  

 

Jobopslag Hvem har udarbejdet den skabelon, I bruger til 

ansættelse?   

 

Hvad har været de væsentligste overvejelser i 

formuleringen?   

 

Er køn indtænkt i formuleringen?  

 

Hvor meget frihed er der for institutlederen til at 

ændre i skabelonen? 

 

Der står, at HR bistår institutlederen med 

rådgivning om opslag og ansættelsesproces - 

hvad er de væsentligste overvejelser fra HRs 

side, når der rådgives om bl.a. opslag og 

medievalg?  

 

Kommer opslaget retur til HR, når 

institutlederen har fået rådgivningen fra HR, 

eller kan vedkommende vælge til og fra? 

 

Hvorledes nedsættes udvalgene i 

rekrutteringsprocessen? 

Som jeg forstår det, er der tre udvalg i spil, når 

der skal ansættes til en akademisk stilling på 

Health: 1) Søgekomité, 2) Bedømmelsesudvalg 

og 3) Ansættelsesudvalg. Er det korrekt?  
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Vil det være institutlederen, der bringer folk i 

forslag til alle udvalg?  

 

Hvem er med indover endelig nedsættelse af 

disse udvalg?  

 

Er der nogle formelle kriterier til 

sammensætningen af søgekomité, 

bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg? I 

skriver, at det anbefales, at mindst en er 

international, og at flere køn er repræsenteret - 

er det også sådan i praksis?  

 

Hvad oplever du, at holdningen er blandt 

udvalgene til, at flere køn skal være 

repræsenteret?  

 

Hvad, vil du mene, at det giver, at majoriteten i 

bedømmelsesudvalget er AU-eksterne?  

 

Vil der blive nedsat tre nye udvalg for hver gang 

eller oplever du, at repræsentanter/udvalg 

“genbruges”?   

 

Hvorledes rekrutterer universitetet kandidater til 

deres akademiske stillinger? 

 

- Søgekomité 

- HR’s rolle 

- Shortlisting 

I skriver i vejledningen til ansættelse af (bl.a.) 

professorstillinger, at begge køn så vidt muligt 

og under faglige hensyn skal være 

repræsenteret, hvilket afsøges af en søgekomité, 

inden opslag af stillingen.   

 

Kan du fortælle mere om, hvordan en 

søgekomité afsøger dette?   

 

Foregår der et kvalitetstjek af den afsøgning? 

 

Er der nogle stillinger, der oftere end andre vil 

gøre brug af shortlisting?  

 

I forlængelse af vores korte snak om den nye 

stillingsbekendtgørelse - er det så din vurdering, 

at der vil være øget fokus på uafhængig 

kvalitetscheck i den indledende rekruttering på 

jeres universitet i fremtiden? 

 

I skriver, at institutlederen og prodekanen for 

forskning, i samarbejde med 

ansættelsesudvalget, vil vurdere, om der har 
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været et tilstrækkeligt antal kvalificerede 

ansøgere:  

 

Hvad dækker tilstrækkeligt over her? Er der 

formuleret nogle konkrete regler for dette?  

 

I forhold til vurdering af kvalifikationer - I jeres 

dokument om kriterier for ansættelse skriver I, 

at bedømmelsesudvalget vil give en score til de 

nævnte kvalifikationskriterier - er der noget, der 

vægtes højere end andet i den samlede 

vurdering? 

 

I normerne for rekruttering på AU fremgår 

det, at I i opslaget opfordrer underrepræsenteret 

køn til at søge, hvis det udgør <25% i den 

ansættende enhed:  

 

Hvordan vil en sådan opfordring typisk se ud i 

praksis? Vil det følge skabelonen, eller er der 

her frihed til, at institutlederen kan omformulere 

det afsnit?  

 

Hvor længe har AU kørt med opfordring i 

opslag?  

 

Har det, efter din vurdering, påvirket de 

ansøgninger, I har set?   

 

Bedømmelse og ansættelse Der står i vejledningen til (bl.a.) 

professorstillinger, at retningslinjerne til 

bedømmelsesudvalg er en ramme, og at hvert 

fakultet har mulighed for at tilpasse det, så det 

passer med deres arbejde:  

 

Er det dit indtryk, at fakulteterne går forskelligt 

til arbejdet med bedømmelsesudvalg?   

  

I skriver, at en bedømmelse af en ansøger er en 

helhedsvurdering, hvor længden af eventuelle 

orlovsperiode også tages i betragtning i forhold 

til aktiv forskningstid:  

 

Hvordan tænkes orlovsperioder ind i aktiv 

forskningstid?  
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Hvordan vurderes ‘potentiale’, som I også 

refererer til her?   

 

Kønsbalance og ansvar herfor   Mener du, der er et problem med kønsbalance 

på det akademiske område? Hvad med generelt i 

samfundet? Er der en forbindelse mellem de to?  

  

Ud fra din vurdering, hvad er en så en optimal 

kønsbalance? 

   

Hvem vil du mene har ansvaret for, at 

kønsbalancen fremmes/opretholdes (afhængigt 

af svar), eller at der er kønsinklusion på 

arbejdspladsen?  

- Efter din overbevisning – hvem påtager 

sig så reelt ansvaret for det? 

 

Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at der 

kommer flere kvinder i topledelser og i 

akademia?    

- Efter din overbevisning – hvem påtager 

sig så reelt ansvaret for det?  

 

Er der efter din overbevisning primært tale om 

fravalg eller frasortering af kvinder i disse 

primært mandsdominerede stillingskategorier og 

fagområder.  

  

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til kvoteansættelser?  

  

Hvis I skulle gøre brug af kvoteansættelser, 

hvordan forestiller du dig så, at kvoterne skulle 

se ud?  

• Hvad med soft quotas – hvad er din 

holdning til det?  

   

Hvad er din, og måske universitets (hvis der kan 

svares for det) holdning til anonyme 

jobansøgninger?   

  

Hvis der skulle gøres brug af anonyme 

jobansøgninger, hvordan forestiller du dig så, at 

det kunne se ud?   

  

Hvad ville det gøre ved dokumentationen af 

publikationer?  
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Tror du, at man som udgangspunkt (og i 

gennemsnit) ville ende med en mere eller 

mindre kvalificeret ansøger, hvis man gjorde 

brug af anonyme jobansøgninger?   

   

Hvordan og hvornår har universitetet fokus på 

kønsbalance?   

Vil du vurdere, at der er en god og fair 

kønsbalance på jeres universitet i dag? Hvad 

med kønsinklusion? 

   

Vil du vurdere, at der hos jer arbejdes aktivt 

mod at fremme kønsinklusion?  

   

Hvor vigtigt er det for jeres universitet, at der er 

fokus på at hyre kvinder? 

  

Er det din vurdering, at det er lige så vigtigt at 

få flere mænd i primært kvindedominerede 

stillinger og fagområder som at få kvinder i 

primært mandsdominerede stillinger og 

fagområder?  

   

Hvor vurderer I, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til karriereforløb?    

- Hvor starter det i praksis – efter din 

vurdering?   

  

Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalancen 

bør starte i forhold til organisatorisk 

ansvar/governance?  

- Hvor starter det i praksis – efter din 

vurdering?  

    

Hvor i rekrutteringsprocessen, er der mest fokus 

på at fremme kønsbalance i områder, hvor 

kvinder er underrepræsenterede?  

 

Er der som følge af den nye 

stillingsstrukturbekendtgørelse, ud fra din viden, 

kommet nye kvalitetssikringsmomenter i 

rekrutteringsprocessen i forhold til at sikre 

kønsdiversitet? 

    

Hvordan anvendes sprog som en parameter i 

udformning af jobopslag?  

   

Er sproget efter din overbevisning kønnet?    

  

Hvad vil du mene er kønnet sprog?  
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Kan sprogbrug være kønsneutralt?  

  

Hvor stor en rolle vil du vurdere, at sprogbrug 

spiler i at fremme eller mindske kønsbalancen?   

  

Ved du, hvor stor en rolle overvejelser om 

sprogspiller i formuleringen af jobopslag på 

jeres universitet? 

  

Er overvejelser om kønsneutralt sprogbrug 

noget, der indtænkes i jeres arbejde med 

rekruttering? 

      

I formuleringen af jobopslag, vil du så vurdere, 

at der tænkes over, hvordan bestemte ord eller 

sætninger appellerer forskelligt til forskellige 

personer? Eller forskellige køn?   

   

Bruges der typisk kvindelige/mandlige 

betegnelser han/hun/de, når der skrives 

jobopslag?   

  

Kan du fortælle mere om overvejelserne bag 

valget af platforme? Indtænkes der køn i dette 

valg?  

   

Formuleres jeres jobopslag primært på dansk 

eller engelsk?  

  

Vil du mene, at evt. overvejelser om 

kønsneutralt sprogbrug, sætninger der appellerer 

primært til et køn over et andet og valg af 

platforme er påvirket af, om der er tale om et 

dansk eller engelsk jobopslag?  

  

Er det din vurdering, at der er andre ting, man 

skal være særligt opmærksom på, når man 

sender et engelsk jobopslag ud på et dansk 

marked?  

   

Afrunding   Tusind tak for din tid.  
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RULES OF PROCEDURE FOR THE CBS-WIDE APPOINTMENT 
COMMITTEE (CWAC)  

AT  
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

 
 
 
 

Preamble 
 

CWAC has three main purposes. Firstly, to ensure that high and 
comparable academic standards are set across CBS in terms of the quality 
of new recruits (i.e. VIP). Secondly, to explore the overall contribution to 
CBS of potential appointee, including (as appropriate to the position in 

question) research, teaching, societal relevance/contribution and 
academic leadership. Thirdly, to ensure that candidates recommended for 

appointment fir the overall CBS strategy and priorities.  
 

The composition of CWAC 
 

1. CWAC consists of 7 members: 4 members of faculty (VIP-member) 
and 3 members from the Senior Management (the President and 
the Deans of Research and Education). Academic Council appoints 
the VIP-members for a two-year term on a staggered basis. 
Academic Council can reappoint a member for a one-year period. 
The Academic Council shall also appoint new members if a VIP-
member retires from the committee. 
 
(2) The composition of CWAC should comply with CBS’ gender 
diversity policy. Upon appointment of VIP-members Academic 
Council shall ensure representation of both genders, if 
academically possible.  
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(3) Only permanent professors are eligible for appointment as VIP-
members in CWAC. 
 

2. The President shall be Chair of CWAC  
 

CWAC meetings and meeting material 
 

3. CWAC shall convene at least once a year, to discuss the overall 
principles of CWAC’s work. 
 

4. The President shall convene the ordinary meetings. The agenda 
and relevant appendices shall be sent out no later than 7 days 
before the meeting. 
 

5. The Chair shall run the meetings. In the Presidents absence, the 
Dean of Research shall chair the meeting. 
 

6. Minutes of resolution shall be taken.  
 
 

The tasks of CWAC 
 

7. CWAC decides on the following appointments: 
a. The position is at the level of associate professor, senior 

researcher, teaching associate professor, professor with 
special responsibilities or professor, and the circular the 
Ministerial Order on Appointment of Scientific staff at 
Universities, §3 requires a public announcement of the 
position. 

b. The candidate is called for a professorship, i.e. 
appointment without advertising according to the 
Ministerial Order on Appointment of Scientific staff at 
Universities, §7 

c. The candidate is a tenure-track assistant professor under 
consideration for promotion to associate professor. In this 
case, only VIP members of CWAC participate in the 
interview and decision. 

 
(2) CWAC’s decision of appointment is based on an interview and 
a written hearing in CWAC.   
 
(3)CWAC shall conduct an interview with the candidate 
recommended by Head of Department (HoD). HoD can only 
recommend one candidate per vacant position.  
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(4) Interviews shall take place no later than one month after 
receiving the CWAC recommendation and material.  
 
 
(5) At least two members of CWAC conduct the interview. The 
interviewers’ recommendation whether to appoint a candidate  
shall be communicated to CWAC as a written hearing immediately 
after the interview. The hearing deadline is two working days. 
After the hearing deadline, and if no objections have been made, 
the candidate and HoD are notified about the final 
recommendation from CWAC via HR.  
 
(6) A previous CWAC recommendation cannot be used for 
reappointment of a candidate who has resigned and left their 
position at CBS. These cases shall be handled anew by CWAC. In 
the case of visiting appointments (for more than one year 
accumulated), CWAC shall handle the case anew if the existing 
CWAC recommendation is more than five years old. 
 
(7) In case of rejection by CWAC, the Dean of Research will notify 
the HoD and HR sends a written rejection to the candidate.  
 
(8) Extraordinary CWAC meetings shall be held if one or more of 
the members find it imperative and specifically call for a meeting 
e.g. in the case of fundamental disagreement over a 
recommendation or dismissal of a candidate.  
 

8. The Senior Management shall consult CWAC regarding questions 
of major significance to CBS’ VIP recruitment policy. 
 

9. CWAC shall comply with CBS’ guidelines, strategies and policies 
regarding VIP recruitment etc. in their decisions.  
 

10. CWAC works on the basis of simple majority.  
 
(2) In the event of a tie, the Chair holds the casting vote. The 
president of CBS has a right to veto cf. the University Act §14.  

 
Confidentiality  

 
11. Material regarding candidates shall be confidential, and the 

principle of confidentiality in appointment committees also 
applies to CWAC.  

 
Impartiality and independence 
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12. A member of CWAC shall disclose any circumstance likely to give 
rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or 
independence.  
 
(2) The members shall withdraw from CWAC if circumstances exist 
that give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or 
independence. 
 
(3) Members of CWAC cannot participate in the interview and 
deliberation of candidates from their own department.  
 
(4) Members of CWAC cannot participate in assessment 
committees for positions as associate professor, professor with 
special responsibilities and professor. The only exemption from 
the rule concerns the assessment of tenure track assistant 
professors going up for appointment as associate professor, 
where the VIP-members are ex officio members of the assessment 
committee.  

 
Annual evaluation of CWAC 

 
13. The work of CWAC shall be evaluated annually.  

 
(2) Agenda, appendices and minutes of the CWAC meeting(s) shall 
be made available on CBS share, excluding confidential 
information.  

 
Approval of and changes in the rule of procedure 

 
14. The rules of procedure and changes herein shall be approved by 

the Senior Management, usually after discussion with CWAC and 
Academic Council. The rules of procedure shall be reviewed on an 
annual basis.  
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Appendix I 

Interview HR/AU (m) 

 

I = Interviewer 

C = Carsten Bæhrenz 

 

 

00:01:46 – I  For en god ordens skyld vil du så ikke lige starte med at sige dit navn, din 1 
stilling og hvilket universitet, du kommer fra. 2 

 3 
00:01:56 – C  Jo, jeg hedder Carsten Bæhrenz, og jeg kommer fra Aarhus Universitet. Jeg er 4 

chef for vores HR IT-afdeling, og i den sammenhæng skal I jo være 5 
opmærksomme på, at de svar, jeg giver, det er jo ikke som en HR-partner eller 6 
en HR-chef eller en HR-medarbejder ude i organisationen. Jeg sidder med 7 
ansvaret for vores IT-systemer bredt set inde for HR-området på Aarhus 8 
Universitet, og et af de IT-systemer, det er vores rekrutteringsløsning, øhm, 9 
som jo er noget af det, vi skal tale om i dag, og derudover så har jeg også 10 
ansvar for vores ledelsesinformation, og det vil sige der, hvor vi samler vores 11 
HR-data og hvad, vi kan svare tilbage på, hvis vi bliver spurgt, for eksempel, 12 
hvor mange kvindelige ansøgere er der til en bestemt type af stillinger. Jamen, 13 
så er det typisk mine folk, man spørger ind og siger, ved vi det. Og der kommer 14 
sådan noget som, som rekruttering jo vældig vældig meget ind i billedet i 15 
øjeblikket. I ved jo sikkert godt, at det her med diversitet i det hele taget, men 16 
helt konkret omkring køn, har jo været op omkring universiteterne i lang tid 17 
efterhånden; har vi den rigtig kønsfordeling blandt vores VIP’er, vores forskere 18 
og også andre steder har vi også som regel de kønsfordeling i vores 19 
administration eksempelvis. Altså, de spørgsmål de er, øh, har været oppe i 20 
lang tid og kommer mere og mere op i øjeblikket - og også i fremtiden. Så, jeg 21 
er IT-chef og ikke som sådan HR-chef eller rekrutteringsansvarlig. Jeg prøver 22 
at understøtte det, så godt jeg kan - også i forhold til vores datakilder.  23 

 24 
00:03:18 - I  Det er så fint, og jeg kan også lige sige, at hvis der er nogle spørgsmål, hvor du 25 

ikke kan svare nødvendigvis ud fra den indstilling, du sidder i, eller på 26 
universitetets vegne, må du også meget gerne svare på egne vegne eller 27 
simpelthen bare melde ud, at det ved du ikke noget om, og så bevæger vi os 28 
videre. Så det er så fint. 29 

 30 
00:03:32 - C  Ja, jeg skal nok være god til at sige, når det er noget, jeg ved noget om, og når 31 

det bare er noget, jeg tror, ikke også. 32 
 33 
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00:03:38 - I  Jo, tak, det er så godt. Hvor bekendt er du sådan med den nye 34 
stillingsbekendtgørelse, der kom i 2020?  35 

 36 
00:03:44 - C  Altså, jeg er jo bekendt med den, men, men og stillingsbekendtgørelsen er jo 37 

også noget, som vi jo er nødt til, inde for IT-verden, at have godt kendskab til 38 
og godt styr på, fordi vi bruger jo dem, altså bekendtgørelser og også 39 
stillingstyperne i pres af alle vores IT-løsninger. Altså, vi spørger jo aldrig bare, 40 
hvad er kønsfordeling på universitet - altså, det handler jo altid om, hvordan er 41 
det i forhold til vores stillingsstruktur, altså, hvad for en type medarbejder er 42 
det, vi snakker om. Så selvfølgelig er den vigtig for os men, men, men jeg er jo 43 
ikke den bedste til at svare på, på selve bekendtgørelsen, og hvad det betyder, 44 
og hvordan den er stykket sammen.  45 

 46 
00:04:17 – I   Det er også helt okay – det kommer vi heller ikke super meget ind på. Det er 47 

bare lige for at sætte en, øh, om det er noget, man har, eller beskæftiger sig 48 
med, i sin stilling, så det er helt fint. Men ved du til gengæld om der er 49 
implementeret nogle nye tiltag i forhold til rekruttering efter den nye 50 
stillingsstruktur? 51 

 52 
00:04:34- C  Øh, altså, og der igen, der er jeg jo ikke den rigtige at spørge, men det er jeg ret 53 

sikker på. Altså, vi har forskellige initiativer på universitetet, som enten går på 54 
nogle fagfelter, nogle fagområder, eller som kunne gå på nogle bestemt 55 
stillingstyper, hvor vi siger, men der er nogle bestemte typer af medarbejdere, 56 
vi enten gerne vil have flere af, eller som vi måske gerne vil have lidt færre af, 57 
øh, typen af, af VIP-stillinger, som man måske har brugt meget i gamle dage, 58 
hvor vi siger, men det skal vi måske prøve at lade være med at bruge så meget 59 
fremadrettet, fordi den type stillinger, giver måske ikke så meget mening i 60 
forhold til, hvad universitetet gerne vil. Men igen vil jeg sige, jeg er jo IT-chef, 61 
og det er jo ikke, det er ikke min kerneforretning.  62 

 63 
00:05:12 - I  Nej, men du siger til gengæld, at du sidder og tjekker sådan som kønsbalance i 64 

forskellige stillinger. Er der nogle særlige fagområder eller stillinger ude hos 65 
jer, som er præget af enten en over- eller en underrepræsentation af kvinder?  66 

 67 
00:05:25 - C  Ja men, der har det jo altid, eller i hvert fald i mange år, i lang tid, været kendt, 68 

at Aarhus Universitet har den holdning, at inden for vores forskningsverden, 69 
altså vores VIP-typer, stillingstyperne inden for vores VIP’er, der er der en 70 
skævvridning, der er der en underrepræsentation af kvinder. Og det ønsker man 71 
at gøre noget ved. Så vi ønsker, at, øh, at, øh, antallet af kvinder ind for vores 72 
forskellige, øh, stillingskategorier inden for, inden for forskning og VIP’erne, 73 
at, der, der skal man have initiativer, og det har vi også, øh, som gør, at der 74 
kommer flere kvinder. Altså, for, for et år siden der talte man meget omkring 75 
kønsbalancen, og det var jo ligesom vores diversitet - jeg oplever i dag, at, at 76 
det bliver mere nuanceret. Man taler ikke kun om kvinder, når vi taler diversitet 77 
på universitetet, men vi kunne også tale om forskellige nationaliteter, 78 
eksempelvis, man kunne også tale om alder, altså hvordan er aldersfordelingen 79 
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blandt vores medarbejdere, så diversitet begynder at få en mere, en bredere 80 
nuance i øjeblikket, end det måske havde for et år eller to siden, hvor det var 81 
meget den der ensidige, ‘vi mangler kvinder, og der er for mange mænd, og 82 
mænds (forstyrrelse i forbindelsen). Altså, det, det tager ligesom en, et bredere 83 
perspektiv i dag, end det har haft tidligere. Og det stiller store krav til vores 84 
evne til at kunne, til at kunne svare på, altså, svare med data. Altså, vi ville jo 85 
gerne kunne understøtte holdninger, meninger, trosretninger, ønskninger - det 86 
vil vi gerne kunne sige, altså, hvad ved vi af fakta, hvad har vi af tal på det her.  87 

 88 
00:06:58 - I  Så jeres arbejde på Aarhus i forhold til diversitet er meget bredere end at gå ind 89 

og kigge på kønsbalance?  90 
 91 
00:07:05 - C  Det er det ved at blive, det er det ved at blive, men vi har jo stadigvæk også en 92 

stor rapport, der viser, at flere kvinder i forskning, som den hed for et år siden, 93 
da vi lavede den der sidst, vi ved at lave den igen nu, nu hedder den mere 94 
diversitet i forskning. Så, så det går fra at kigge entydigt på kvindernes rolle og 95 
fylde i, øh, i stillingstyperne til også at være mere nuanceret, men der er 96 
stadigvæk meget meget stor fokus på, på kvindernes tilstedeværelse i visse 97 
typer af VIP-stillinger, fordi, vi, og det er jo, jeg synes jo, vores egen rektor 98 
siger det så smukt; det er jo ikke fordi, han har ondt af kvinderne. Det er jo ikke 99 
det, der er issuet her, men vi ved jo bare, at universitetet bliver et stærkere 100 
universitet, hvis vi får den diversitet i det. Og derfor vil vi gerne have en større 101 
repræsentation af kvinder inde for visse typer af VIP-typer, eksempelvis. 102 

 103 
00:07:52 - I  Så det er inden for særlige VIP-stillinger, at der ses en underrepræsentation - 104 

og ikke på det bredere felt inde på Aarhus, eller hvordan? 105 
 106 
00:08:05 - C  Man er ikke begyndt at kigge på TAP-stillinger endnu, så der, jeg har endnu 107 

ikke fået spørgsmål til, hvordan er vores, øh, forskellige områder inden for 108 
administrationen repræsenteret med mænd/kvinder, men, men det er helt 109 
overbevist om, at det kommer, og vi har gearet os til at kunne svare på det, øh, i 110 
forhold til TAP-stillinger også - altså hvordan ser mænd/kvinder, altså, 111 
balancen ud der. Inden for eksempel IT-verden, som jeg er i, er der en naturlig 112 
balance der? I gamle dage for 10-20 år siden, der sagde vi jo, jamen det er jo 113 
bare fordi, det er en mandeverden, ikke også. Og vi tænker slet ikke over, at det 114 
kunne være interessant for kvinder med ind i det – det, vi ved i dag, det er, er, 115 
at når vi får kvinder ind i området, jamen så får vi en helt anden, altså, vi får, 116 
får, får undersøgt nogle flere ting, og vi får, vi kommer omkring nogle områder, 117 
som vi ikke gjorde i gamle dage. Og det er værdifuldt, og det er derfor, at der 118 
skal tænkes over det. Så, lige nu er det mest VIP-stillingerne, der er i spil, men 119 
det andet det kommer helt sikkert 120 

 121 
00:08:55 – I  Hvordan med, sådan, med ledelsesinstanserne på Aarhus - hvordan ser de ud i 122 

forhold til kønsbalance og over-/underrepræsentation af kvinder? 123 
 124 
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00:09:05 - C  Øhm. Og der, der ville jeg kunne levere statistikker til jer, hvis, hvis I har brug 125 
for det. Min, min opfattelse, uden at jeg kan sige præcist tallene, min opfattelse 126 
er, at der har vi også, øh, i hvert fald på visse stillingstyper, og her taler vi 127 
måske igen om, øh, primært vores, øh, vores VIP-stillinger, når vi kommer til 128 
ledelseslaget, der er da også en klar overvægt af mænd. Det er der ikke nogen 129 
tvivl om. Og det, det er jo også det, man ønsker at gøre noget ved i fremtiden - 130 
sige, eksempelvis kunne vi kigge på balance i dekanstruktur og se, hvor mange, 131 
hvor god er kønsbalancen er mellem os dekaner. Og det var oppe, da vi ansatte 132 
to nye dekaner her for et års tid siden, der var man inde aktivt og sige, ikke at I 133 
skal ansætte en kvinde, men man var inde meget aktivt og sige, I bør kigge 134 
mere på, om ikke der skulle være, øh, bedre kønsbalance blandt dekanerne på 135 
universitet. Så man er meget opmærksom på det.  136 

 137 
00:09:58 – I  Nu siger du “man” var inde og, øh, og opfordre til at kigge lidt bredere – hvem 138 

var “man” i den her sammenhæng? 139 
 140 
00:10:04 – C  Det, det er, det er helt op til vores universitetsledelse, der er ingen tvivl om det. 141 

Altså, helt op til vores rektor, øh, og jeg tror også, at i vores bestyrelse, at man 142 
har et ønske om, at øh, altså, det her, det er et krav. Igen, ikke fordi man har 143 
ondt af kvinderne - det kan også godt være, at man har det, det siger jeg ikke, 144 
men det er ikke derfor, at det drives. Det er simpelthen fordi, vi er overbevist 145 
om, at universiteter bliver stærkere - også på forskningssiden, også i 146 
administrationen, hvis vi får en bedre køns, øh, balance mellem mænd/kvinder.  147 

 148 
00:10:33 - I  Hvordan ville en, hvis man ser bort fra hvad, vi snakker om nu her med 149 

kønsbalancen - en typisk rekruttering hos jer, hvordan vil den foregå? Er det 150 
hovedsageligt, at der bliver scoutet, eller er det et spørgsmål om at lægge 151 
jobopslag ud fra et udbud af stillinger?  152 

 153 
00:10:49 - C  Det afhænger også rigtig meget om, hvad for en type stillinger, vi snakker om. 154 

Hvis vi, hvis vi kigger min verden, som jo er typisk administrative stillinger, så 155 
bliver der ikke scoutet ret meget. Altså, der slår vi op, og så bruger vi vores 156 
netværk til at puffe til forskellige, øh, personer, vi kender; kunne du ikke tænke 157 
dig, har du lagt mærke til det her. Øhm, men, men man er ikke sådan ude at 158 
scoute. Nogle gange bruger vi også rekrutteringsbureauer til at, at puffe til folk 159 
og sige ‘har du set, at der er en spændende stilling inde på Aarhus Universitet?’ 160 
Øhm. Og jeg kan tydeligt se, at, vi kan tydeligt mærke, at, når vi bruger 161 
scouting, når vi bruger rekrutteringsbureauer til at gøre det slags, så stiger 162 
kvaliteten simpelthen bare i vores ansøgerfelt - det er der ikke nogen tvivl om. 163 
Når vi kommer ud på VIP-stillingerne, som jo er dem, der måske er mest 164 
interessant her, så er jeg igen ikke den rigtig gode til at svare på det - mit 165 
indtryk er, at der bruger man scouting. Og det gør man simpelthen bare, og det 166 
er fordi, de her, øh, forskere, der sidder derude, de ved godt, at, hvis man bare 167 
slår en stilling op, jamen, altså, det er ikke nok. Der skal ske noget mere. Og 168 
der er man simpelthen ude, øh, både inden og under og bruge, øh, sit netværk 169 
og bruge alt det, man kender, og alle dem, man kender, og alt det, man ved, til 170 
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at prøve at gøre opmærksom på de her ting, og man er ude at skubbe til nogle 171 
og opfordre nogle til - og det er mit indtryk af i mange tilfælde, der er man klar 172 
over, at der kommer kvalitet ind i ens opslag, allerede inden man slår det op, 173 
fordi man har lavet en scouting, der er nødvendig for at være et top 100 174 
universitet, som vi jo er, og ønsker at blive et top 50 universitet, så kan man 175 
ikke bare lade det være op til tilfældigheder, hvem der måske lige søger i dag. 176 
Det er en helt anderledes professionel måde at tilgå, øh, rekruttering på.  177 

 178 
00:12:25 – I  Når der så bliver scoutet, altså, uanset hvilken stilling, vi taler om, ved du så, 179 

hvem det er, der vil bringe mulige kandidater i forslag typisk?  180 
 181 
00:12:34 - C  Ja, igen dertil, det begynder at tage en drejning – det er min opfattelse, det 182 

begynder at tage en drejning. I gamle dage der gjorde man jo bare, øh, og 183 
brugte dem, man var. I dag er man jo også meget, meget, øh, opmærksom på, 184 
hvordan de sammensætter vi de der mennesker, der eksempelvis skal forberede 185 
de her stillinger. Er der en kønsbalance mellem mand/kvinde i de her 186 
forskellige udvalg, man nedsætter - øhm, og det måler vi også på i dag, og det 187 
kan vi måle på, vi kan sætte tal på og sige, jamen, hvordan er kønsbalancen, øh, 188 
i forhold til vores rekrutteringer på flere forskellige niveauer. Lige præcis 189 
scoutingen, lige præcis de udvalg, der bliver sat ned, som, øh, der skal måske 190 
lave noget forberedelse til selve, til selve opslaget, det er ikke en HR-opgave 191 
som sådan, og derfor har vi ikke tal på lige præcis den der. Så hvordan 192 
scoutingen den fordeler sig blandt mænd/ kvinder - man kunne jo godt tro, at 193 
hvis det er mænd, der scouter, så scouter de efter mænd. Det får vi jo tit at vide. 194 
Og det er jo ikke fordi, vi ikke gider at have med kvinder at gøre, men det er 195 
ligesom, netværket består måske bare af bestemte forskertyper, af bestemte, 196 
ikke også, og så får man ikke lige talt nuancerne. Øhm, og det er noget af det, 197 
vi skal arbejde på, men lige præcis, lige præcis det felt af rekrutteringen, det 198 
anser vi ikke som en HR-opgave, og dermed ikke, heller ikke, understøttet af 199 
fakta, altså, af tal bag.  200 

 201 
00:13:49 - I  Er der et eller andet form for uafhængigt kvalitetstjek af de her ansøgere? Der 202 

kan både være i en scouting, og det kan også være i en ganske almindelig 203 
udbud/efterspørgsel rekrutteringsproces.  204 

 205 
00:14:00 – C  Det er der, altså, der bliver målt på, på eksempelvis hvordan ansættelsesudvalg 206 

bliver sat ned, øh, om der er diversitet i det. Der bliver målt på 207 
bedømmelsesudvalg, har vi den rigtige diversitet det – og det er både 208 
mænd/kvinder, men det er også aldersfordeling og sådan nogle ting, og det 209 
bliver det målt på, og det, bliver der lavet statistikker på, og det ser 210 
universitetsledelsen og kigger på det. Og de har helt specifikt kigget på, på 211 
kønsbalancen i vores udvalg, for eksempel i ansættelsesudvalg eller 212 
bedømmelsesudvalg - er det mænd, der kun bedømmer de her mennesker, og er 213 
det derfor vi får for mange mænd ind i vores, øh, ind i vores VIP-stillinger, 214 
eller har diversitet også i de udvalg der. Og hvis man kan se, at der er, øh, en 215 
overvægt, altså en ubalance, jamen så bliver det påtalt, og så, så, så bliver man 216 
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bedt om at rette op på det. Øhm, og det tror jeg, det er noget, der er over de 217 
seneste år, øh, og det er måske de seneste to til tre år, det har fået utroligt meget 218 
fokus, og der bliver gjort et stort, stort arbejde for at, øh, at, at det, at man får 219 
tilpasset den her kønsbalance - også allerede der, når man, når man laver sit 220 
ansættelsesudvalg, sit bedømmelsesudvalg, at man har nuancerne med ind i det. 221 

 222 
00:15:07 - I  Vil der blive nedsat et nyt ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg pr. 223 

opslået, eller pr. ledig stilling, så hver gang, der skal ansættes en ny på Aarhus, 224 
så vil der blive lavet et nyt ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg?  225 

 226 
00:15:21 - C  Ja, det vil jeg sige til jer, at det gør der. Men jeg ved jo også godt, at, at 227 

universitetet har også det, man kalder for brede opslag, og det vil sige, man kan 228 
godt sige ‘vi søger, øh, x antal, men vi gør det med ét opslag’ Og så er det jo så 229 
et udvalg, som sidder og vurderer, eller det er måske to eller tre udvalg, som 230 
sidder og vurderer på baggrund af det her, hvis man slår flere forskellige 231 
stillingstyper op i et opslag – eller siger, nu laver vi et opslag, og så ser vi, hvad 232 
vi får. Øh og så alt efter hvad for en type, man får ind, så kan der godt være 233 
flere udvalg. Men, men det ville være forkert at sige, at det altid er 1:1 mellem 234 
et udvalg og et opslag. Det er der ikke altid.  235 

 236 
00:15:54 - I  Nu siger du, at der er kommet lidt større fokus på allerede at kigge på nogle 237 

ting som netop kønsbalance i de her udvalg - vil du sige, der er kommet nogle, 238 
sådan, skærpede kriterier til den sammensætning, eller er det mere et 239 
fokuspunkt?  240 

 241 
00:16:07 – C  Ej, der er kommet skærpede kriterier. Jeg har, jeg har oplevet eksempler på, 242 

hvor, hvor vores ledelse har været inde og påpege og sige ‘det der, det skal I 243 
rette op på’. Og jeg ved, at hvis vi, hvis man, og jeg er også selv opmærksom, 244 
selvom jeg ikke bliver målt på det, og selvom at inde for administrative 245 
stillinger, der har vi det ikke endnu, så er jeg også selv opmærksom på, når jeg 246 
laver et opslag, og jeg laver et, øh, et ansættelsesudvalg, altså, så er jeg meget, 247 
meget opmærksom på, er der en diversitet i mænd/kvinder; har vi en ligevægt, 248 
sådan at der både er mænd/kvinder i vores udvalg, og er der en diversitet om 249 
ung/gammel, altså, så jeg ikke bare tager to af de super top erfarne, som er over 250 
50, til at vurdere, eller bare tager to af de helt, helt unge til at vurdere. Altså, 251 
den der, vi har alle sammen fået det ind ligesom på rygraden altså, vi skal være 252 
opmærksomme på, på, øh, hvad hedder det, på den, de her, de her 253 
forskelligheder, der er nødvendige at få ind i det – og det ikke kun 254 
mænd/kvinder, det er også andre perspektiver, der skal ind over det.  255 

 256 
00:17:00 - I  Den bredere diversitet, ja. Sådan i forlængelse af den nye stillingstruktur, der 257 

kom her i 2020 - er det så umiddelbart din vurdering, at der vil komme et øget 258 
fokus på det her uafhængige kvalitetstjek i den helt indledende rekruttering på 259 
Aarhus? 260 

 261 
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00:17:15 – C  Det vil jeg ikke være den rigtige til svare på. Hvis jeg skulle svare, så ville jeg 262 
sige nej, nej det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi har så meget fokus på det i 263 
forvejen, at jeg tror ikke lige præcis, at, øh, ændringer i stillingsstrukturen 264 
kommer til at påvirke det i højere grad. Nej, det er ikke mit indtryk. Men der er 265 
også ekstremt meget fokus på det i forvejen. 266 

 267 
00:17:36 – I  Ja, så det ikke er et fokus, der er kommet af stillingsstrukturen, de går måske 268 

lidt mere hånd i hånd, nærmere... 269 
 270 
00:17:42 - C  Ja, ja. Jeg tror måske nærmere, det kunne, uden at være, være 100% viden om 271 

det, der er jeg igen ikke den bedste til at svare, men jeg tror godt, at den her 272 
ændring i vores stillingsstruktur kan være affødt af, at der er kommet så meget 273 
fokus på diversitet. Så jeg tror nærmere måske, det kunne vende lidt omvendt, 274 
men igen, jeg ville ikke være den bedste til at svare. 275 

 276 
00:18:00 – I  Det er helt i orden. Bruger i shortlisting på ph.d.-niveau ude hos jer?   277 
 278 
00:18:07 – C  Det er jeg i tvivl om. Igen, vi har, inde på HR-området, vi har ikke ansvaret for 279 

vores ph.d.-rekrutteringer, der er simpelthen, øhm, hvad hedder det, noget, der 280 
hedder talentenhed, som sørger for det. Og det er jeg faktisk ikke vidende om. 281 
Hvis jeg skulle give et bud, så ville jeg sige, det tror jeg ikke – jeg har ikke hørt 282 
om det. Men det kan sagtens foregå, selvom jeg ikke ved det.  283 

 284 
00:18:24 – I  Bruger I det på andre akademiske stillinger?  285 
 286 
00:18:28 – C  Ja, vi bruger det inden for, øh, forskellige, øh, VIP-stillinger. Som jeg sagde, 287 

altså, og jeg, jeg kan ikke sige præcist, hvad for nogle af dem, men, men det er 288 
nok ikke på professorniveau – det tror jeg, vi holder meget særskilt. Men nogle 289 
af, af de underliggende stillinger, der, der tror jeg godt, at man kan, man kan, 290 
øh, man kan stoppe og sige, vi vil gerne have og så ser, hvad man får. Og så 291 
kan man godt rekruttere eller ansætte forskellige stillingstyper ud fra den 292 
rekruttering, man har lavet. Men igen, det er ikke, det er ikke mit fagfelt, det 293 
her, det er ikke min spidskompetence, og jeg kunne sagtens sætte jer i kontakt 294 
med nogle, der ved rigtig meget om det, hvis I har brug for det.  295 

 296 
00:19:06 – I  Ja, men hvis vi synes også, det er meget interessant at tale med forskellige, 297 

altså, forskellige stillingstyper ude på de forskellige universiteter. Også for at 298 
vide hvem er det, der sidder med den her viden, hvem sidder med de her 299 
ansvarsflader, så det er helt i orden, at der vil være ting, du ikke kan svare for. 300 

 301 
00:19:21 – C  Det er, det, jeg ved, er, at det typisk er inden for, øh, inden for vores, øh, det 302 

område, der hedder NAT.tech., og inde for Health, der bruger brede opslag, 303 
altså, der er de, der er, der har man, der, og det ved jeg fordi, øh, det er fordi 304 
når, når de der brede opslag skal bruges og anvendes, så giver det altid 305 
komplikationer inde i vores IT-løsninger. Så det er altid svært. Og de giver 306 
problemer i vores ledelsesformation, fordi hvad har vi egentlig ansat. Vi lavede 307 
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ét stillingsopslag og ansatte fem mennesker på, på tre forskellige stillingstyper. 308 
Det er altså rigtig, rigtig svært at håndtere, når vi skal rapportere tilbage og 309 
sige, hvordan var egentligt, øh, diversiteten i bedømmelsesudvalget til den 310 
stilling, jamen okay til den stilling, mente du så den, vi ansatte, som er den 311 
stillingstype eller den stillingstype - eller skal vi bare tage gennemsnit af dem, 312 
eller hvordan gør vi det. Så de brede opslag giver også udfordringer - både IT-313 
mæssigt og også ledelses informationmæssigt set. De er lidt svære at håndtere. 314 

 315 
00:20:13 – I  Når I så sidder i de her rekrutteringsprocesser og, øh, og skal gå med en endelig 316 

ansøger, jo, til stillingen – hvad vil du så sige, er de sådan vigtigste parametre 317 
for netop at blive ansat i en eventuel VIP-stilling på jeres universitet? 318 

 319 
00:20:28 - C  Det er, altså, jeg, jeg vil til enhver tid sige, og man kan sikkert godt finde 320 

modeksempler, altså, eksempler på noget andet – men jeg vil til enhver tid sige, 321 
at universitetet rekrutterer og ansætter den bedst egnede kandidat. Altså, vores, 322 
se nu på VIP-stillingerne derude - vores forskere og vores universitet altså, 323 
vores institutledere, de er altså virkelig, virkelig opmærksom på, at de ansætter 324 
de bedste af de aller, aller bedste. Den eneste måde at vi kan få institutter og 325 
universiteter i verdensklasse på. Så, så jeg er helt overbevist om, at vi sidder 326 
ikke og tænker, der sidder ikke nogen og tænker, i hvert fald ikke i dag, at, øh, 327 
‘jeg ville da helst arbejde sammen med en mand’ - eller ‘jeg synes da virkelig, 328 
det passer bedst i vores kultur, at vi får en kvinde’. Jeg er overbevist om, at det 329 
sidder de ikke og vurderer derude - de går efter den bedst egnede kandidat. 330 
Men man kan jo ikke få den bedst egnede kvinde, hvis man har lavet et opslag, 331 
som eksempelvis i sprogbruget kun henvender sig til mænd. Altså, det er jo det, 332 
man kan kun vælge den bedste af dem, der er blandt kandidaterne. Altså dem, 333 
der har meldt ind på stillingen; dem, der har søgt den. Så jeg tror, vi skal kigge 334 
efter noget andet, end det der, der var nogle der sagde for nogle år siden, at det 335 
bare er, øh, gamle mænd, der rekrutterer mænd, altså. Jeg tror, vi skal se, det er 336 
mere nuanceret end som sådan. Og jeg tror, det I er ude efter her, altså det, I 337 
prøver at undersøge, det er, det er at kigge på bredden i det. Altså, jeg lavede på 338 
et tidspunkt et øh, sammen med mine medarbejdere, øh, sådan en lille model 339 
for, hvordan man kunne analysere, øhm, det her med rekruttering. Det her med 340 
at kunne lave en, en, en analyse, en, noget analytisk i stedet for bare at levere 341 
data. Så hvis man kom og sagde, ‘har vi flere kvinder end mænd inden for en 342 
vis stillingstype’, så kunne jeg sige, ‘jamen det kan jeg vise jer’, og vi kan vise 343 
det på institutniveau, hvordan ligger fordelingen. Men, men når vi snakker 344 
kønsbalance, så, altså, kæden kan hoppe af ufatteligt mange steder. Jeg lavede 345 
sådan en tørresnor, der viste, hvis man skulle undersøge hvornår, kvinderne 346 
falder af, hvis man skal tage den, det perspektiv på det, hvorfor har vi for lidt 347 
kvinder. Øh, så er der, øh, jeg tror, jeg tegnede noget med 18 eller 19 348 
forskellige nedslagspunkter, hvor man kunne sige, men er det her, de hopper 349 
af? Er det fordi, vi laver stillingsopslaget for, for mandigt, at, øh, at, øh, er det 350 
fordi vi laver sammensætningen af udvalget forkert, er det fordi vi laver. Og så, 351 
så kan man falde ned mange, mange steder, så det, I spørger om nu, det er jo 352 
det, vi skal prøve at bruge, i stedet for bare at tænke, det er bare sure gamle 353 
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mænd, der ansætter unge mænd, fordi det kan vi bedst håndtere. Sådan er det 354 
altså ikke. Så jeg er overbevist om, de ansatte bedst egnede kandidat af dem, 355 
der er i puljen. 356 

 357 
00:23:04 - I  Ja, og når du så siger ‘bedst egnede kandidat’ - for jeg tænker, der er jo mange 358 

parametre, man kan måle på, om man er bedst egnet. Er der nogle sådan 359 
specifikke kvalifikationskriterier hos jer?  360 

 361 
00:23:15 – C  Jamen, det, det, og igen her vil jeg sige, her er jeg måske ikke den bedste til at 362 

svare, men jeg er overbevist om, at der har de også, når de laver et top VIP-363 
stilling, så har de jo også gjort sig klart, hvad er det for nogle, øh, kriterier, vi 364 
skal udvælge på. Og det sidder de også, når de laver bedømmelserne. Så har de 365 
jo besluttet allerede inden, hvad er det, vi bedømmer de her kandidater ud fra; 366 
er det, er det a eller b eller c, er det deres grad inden for et eller andet, er det 367 
deres hvor meget publikationer, de har lavet, inden for et eller andet, er det. De 368 
har jo en lang række parametre, de kan vurdere, de her kandidater på. Og det 369 
gør de altså. Og de sidder og vurderer dem fagligt ud fra de her, øhm. Og så, 370 
nu, ja nu, det kan være, at vi kommer ud på det senere, men det er jo også, der 371 
er jo altså, man kan jo komme ind for det her bias, altså, man kan jo være 372 
ubevidst forudindtaget, og sådan noget kan jo også godt spille ind. Også 373 
selvom man laver nogle, laver nogle vurderinger ud fra bestemte kriterier. Så 374 
kan vi jo stadig godt være påvirket, ja. 375 

 376 
00:24:09 – I  Bestemt. Du har selv, du er lige hurtigt inde på det også i forhold til, at det 377 

måske i virkeligheden starter et helt andet sted i forhold til formuleringen af 378 
jobopslag. Hvem sidder med sådan det overordnede ansvar for at formulere 379 
sådan et jobopslag på Aarhus?  380 

 381 
00:24:23 – C  Amen det gør de ansættende leder. Altså, det er jo typisk institutleder eller, 382 

eller den ansættende VIP’er, som, som, som laver det. Og det er jo typisk der, 383 
det starter med, at de laver et opslag. Altså, de skriver det og siger, ‘jamen det 384 
er det her, jeg ønsker’. Øhm. Så bliver de kvalitetssikret, og det gør de gerne 385 
gennem HR, som lige kigger det igennem. Øhm. Og, og, og vi kan jo godt 386 
fange sådan nogle helt åbenlyse ‘aaaah, det her, sådan kan du ikke skrive’, eller 387 
‘det her, det går ikke’, men, men det er altså i høj grad, øh, den ansættende 388 
ledere, som, som tegner jobopslaget, øh, og dermed jo i øvrigt også deres 389 
sprog, det opstår. Og det kan man sige, det er jo også godt, fordi sproget skal jo 390 
gerne være ud, man skal jo gerne skrive i et sprog, der henvender sig til 391 
fagområdet, som man sidder i. Så man skal jo ikke have hvem som helst til at 392 
lave de her stillingsopslag. Det er dem, der ved noget om det, gør det. Men det 393 
kan jo godt være skrevet i et, for eksempel hvis vi går ind på, øh, Health, 394 
eksempelvis, hvor der er, hvor områder, hvor der måske er mange kvinder - så 395 
kan de jobopslag godt være skrevet i et sprog, som specielt henvender sig til 396 
lige netop den type. Eller inden for, hvis man kigger på IT-verden, så er det jo 397 
typisk skrevet i et sprog, der henvender sig til mænd, øh, hvor man måske godt 398 
kunne have gavn af at sige, ‘hallo, inden for de seneste 5-10 år, der er der 399 



Page 171 of 459 

 

kommet meget, mange kvinder på det felt her - måske skulle vi ændre 400 
sprogbrugen, sådan så vi rammer bredere ud og dermed også få en, en diversitet 401 
ind i ansøgerfeltet’.  402 

 403 
00:25:42 – I  Ja, nu siger du også, at den, at det her opslag lige vil være en tur forbi HR, efter 404 

det er formuleret af institutlederen. Er det også nogle ting, man som HR har 405 
med i sine overvejelser, hvad det er for et sprogbrug, der bliver brugt?  406 

 407 
00:25:53 - C  Nej, det er det ikke. Eller, jo, altså. Hvis der er nogle sprogbøffer, altså, hvor vi 408 

siger, ‘ej, det her, det kan du altså ikke skrive. Sådan, sådan, sådan kan man 409 
altså ikke henvende sig’ eller ‘det her er lidt kluntet formuleret’, altså. Så 410 
prøver vi at hjælpe. Så prøver de at hjælpe ansættende leder med at lave en, et 411 
godt sprogbrug, igås, men jeg er overbevist om, at der sidder ikke nogen, som 412 
sidder og overvejer ‘hmm, gad vide om de her sætninger, de er rettet mod 413 
mænd, eller de er rettet mod kvinder – eller de er kønsneutrale’. Det, det, det er 414 
jeg ret overbevist om. Der er vi ikke kommet til endnu.  415 

 416 
00:26:21 – I  Tror du, det kunne være gavnligt at have de overvejelser med i forhold til 417 

kønsbalancen, eller...? 418 
 419 
00:26:26 – C  Ja, et tror jeg bestemt, altså, det har været egentlig mine teser hele tiden, øh, 420 

hvorfor er det eksempelvis inden for bestemte VIP-typer, inden for bestemte 421 
institutter, at vi får en overvejende, øh, grad af mænd, der, der ansøger. Er det 422 
bare fordi, at det er et ‘mandefelt’, eller, eller fordi at, øh, at, at, vi har lavet 423 
vores scouting efter mænd eller er der et eller andet i vores sprogbrug, som, 424 
som gør, at, øh, at det synes kvinderne bare ikke er attraktivt det her, altså. Det 425 
lyder ikke som en attraktiv arbejdsplads for mig, og derfor søger jeg ikke 426 
stillingen. Stillingen kunne måske være spændende nok, men jeg synes bare 427 
ikke lige, det, det appellerer ikke til mig, det her. Og det tror jeg, at vi skal have 428 
ind i vores, øh, ind i vores tanker, når vi, når vi arbejder med det i fremtiden. 429 
Det tror jeg.  430 

 431 
00:27:07 – I   Vil du, vil du sige, at der er et problem med kønsbalancen på det akademiske 432 

område sådan lidt mere generelt set?  433 
 434 
00:27:14 – C  Jamen det tror jeg, at der er. Det er jo derfor, vi har fokus på det de seneste år. 435 

Altså, det er der helt sikkert. Det har vi stadigvæk. Vi har ikke fået, og det kan 436 
vi jo også se på, på, øh, på statistikkerne og listerne over ledelsesformationen, 437 
der kommer fra os. Der er ikke kommet balance i, i kønnene endnu på alle 438 
stillingstyper. Det er der bestemt ikke. Altså, der er stadig lang vej endnu. Jeg 439 
tror så ikke på det, det, at det retter sig ikke ved, at der kommer en, som siger, 440 
nu, øh, jeg ved ikke, I er sikkert også bevidste om, at eksempelvis inden for det 441 
private, eller offentlige, har man sagt, jamen direktioner skal have en, en, en 442 
kønsbalance, øh, og hvis ikke man har det, så bliver man straffet, øh, og så skal 443 
man ansætte en kvinde ind, fordi, øh, og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg 444 
tror, vi skal gå efter, at vi skal altid ansætte den bedst kvalificerede. Vi skal 445 
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bare sørge for at gøre stillingerne så attraktive, at kvinder også gider at have 446 
dem. Altså, at de også gider at søge dem. Og det starter med, med, med et 447 
rigtig, rigtig appetitligt, lækkert stillingsopslag, som både mænd og kvinder 448 
tænker at ‘Hey, Aarhus Universitet er da en fed arbejdsplads. Gad vide, om jeg 449 
skulle prøve at søge den’. Så, vi skal, jeg, jeg tror ikke, vi skal, vi kommer ikke 450 
langt med at være politibetjente og komme med ordrer om, at det skal vi gøre. 451 
Så tror jeg bare, vi oplever, hvis vi, vi igen, og husk den tørresnor, jeg 452 
snakkede om, så tror jeg, vi oplever, at det kan godt være, at vi får flere kvinder 453 
ind, så falder de bare hurtigt af igen. Og det er jo ikke, altså, det løser jo ikke 454 
noget. Vi har brug for at få dygtige mennesker ind af både kvinder og mænd, 455 
som har lyst til at blive i en vis periode på den her arbejdsplads. Så jeg tror, vi 456 
skal, vi skal gøre mere for, at kulturen både er en mand/kvinde kultur, og at vi 457 
også fortæller omverden, at det er sådan, det er.  458 

 459 
00:28:49 – I  Så ud fra din vurdering, er der ikke noget, som hedder en optimal kønsbalance? 460 

Man kan ikke, altså, kan man gå ind og sige 50/50 er at stræbe efter, eller 461 
60/40, eller? Det er at give lige muligheder – er det sådan, det skal forstås? 462 

 463 
00:29:04 - C  Altså, jeg, jeg tænker, at universitet gerne vil være et universitet, som, som tror 464 

på, at, øh, vi bliver bedst, hvis vi har en, en, en diversitet, som er i balance. Om 465 
den så hedder 55, øh, 45, øh, whatever, den nu hedder, det, det, og, øh, jeg tror 466 
også, at vi må også bare erkende, at der er nogle fag, hvor mænd tænker ‘det 467 
appellerer bare ikke så meget til os’. Der er færre mænd, der synes, det er sjovt, 468 
det fag. Og omvendt er det også nogle fag, hvor der er færre kvinder, der synes, 469 
det er sjovt. Øh, og sådan vil det måske altid være. Vi skal stræbe efter, at vi 470 
gerne vil få øje på både de mænd og de kvinder, der er indenfor alle fag, og 471 
prøve at rekruttere, fordi vi tror på, at universitetet bliver bedst, hvis vi har en 472 
kønsbalance rimelig inden for alle fag, faktisk. Der findes ikke mænd eller 473 
‘mande-’ og ‘kvindefag’ mere i Danmark. Det gør der simpelthen ikke, altså. 474 
Dem, der tror det, det, det, så tager man fejl, altså. Det har udlignet sig, altså. 475 
De unge mennesker, der, der kom ud, dem der kom før jer, altså, det er jo 476 
mange år siden, det begyndte at ændre sig det her, altså. Der er ikke, mand, 477 
mand, mand- og kvindefag mere – det er der simpelthen bare ikke. 478 

 479 
00:30:14 – I  Hvem vil du mene, har det her ansvar for, at man så netop fremmer eller 480 

opretholder den her kønsbalance ude på arbejdspladserne?  481 
 482 
00:30:22 - C  Jamen, altså, overordnet set så har vores universitetsledelse ansvaret. Og det er 483 

også derfor, de beder os i HR om at komme med statistikker og sige hvordan 484 
ser det ud - vi vil gerne vide det, vi vil gerne vide også måske helt ned på, på 485 
enkelte enheder, altså institutetter, måske længere ned, og sige, altså, lige 486 
præcis der, hvordan ser balancen ud der. Så helt over set, så er det vores 487 
universitetsledelse, der har ansvaret for, at der er en kønsbalance, eller en 488 
diversitet på universitet, som man er tilfreds med. Når det så er sagt, så, så 489 
uddelegerer de jo. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, det kommer ud til 490 
sådan en som mig som, som en mellemleder, og, og tage det ansvar og sige, jeg 491 
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er jo også nødt til, jeg kan ikke vente på vores, vores universitetsdirektør eller 492 
vores rektor kommer og siger ‘hallo, inde på dit område, der er der vist ikke 493 
lige helt balance, Carsten’. altså, det, det ansvar er jeg da også nødt til, jeg er 494 
nødt til at høre signalerne, og jeg er også nødt til at tage ansvaret til mig. Og, 495 
og det, det tror jeg, at, øh, det er universitetsledere rigtig, rigtig meget 496 
opmærksom på. Og har været det i lang tid. At vi, vi ved godt, at universiteter 497 
har det her fokus og tager det som sin opgave, ‘h, fordi det er bedst for 498 
universitet, og vi skal, vi skal have det bedste universitet i verden, havde jeg 499 
nær sagt, men, men opgaven ligger hos os som ledere. 500 

 501 
00:31:31 – I  Så det starter lidt længere nede i praksis?  502 
 503 
00:31:33 – C  Ja, man kan sige, at det starter oppefra med signal. Så skal vi høre de signaler, 504 

inden de bliver til, ‘prøv og hør, nu, nu kommer vi og fortæller, hvordan det 505 
skal være, Carsten’. Så jeg hører det inden. 506 

 507 
00:31:44 – I  Ja. Du nævner her, at sådan, der er ikke noget mere, der hedder ‘mandejobs’ og 508 

‘kvindejobs’, men der er jo stadig, sådan, fagområder og stillinger, som er 509 
mandsdominerede i hvert fald. Hvor vil du sige, at den her problemstillingen, 510 
hvis man må kalde det det, den opstår henne? 511 

 512 
00:32:03 - C  Jamen, jeg tror, at, den opstår i vores, det er jo, det er jo, altså, man skal huske, 513 

når man skal ændre de her ting her, de er jo kultur. Altså, forestil jer den gang 514 
for mange år siden, at der begyndte at komme kvinder ud i mekanikerfag, altså 515 
ud i værkstederne og reparere biler, altså, det var jo også sådan helt ‘hvad sker 516 
der lige her’. Altså, og det ændrer man jo ikke ved, at der kommer en leder ind, 517 
som siger ‘hallo, øh, der er ikke kønsbalance her. Nu skal vi lige igås, fordi det 518 
bliver bedre, hvis...’. Altså, det starter der, men det er jo en kulturforandring, 519 
man skal lave, og det er jo det, vi er i gang med. Og det er også derfor, vi ikke 520 
bare fikser det, altså, vi så efter det første år med fokus på kønsbalance, der var 521 
sgu ikke sket så meget, altså, og vi siger, ‘hallo, har I ikke hørt, hvad det var, vi 522 
sagde’. Jo, men det tager bare tid. Det tager bare rigtig lang tid. Også fordi der 523 
er så mange nuancer i det, altså. Skal vi bare skrue på det ene, eller skal vi 524 
skrue på det andet? Er det fordi, vi ansætter vores udvalg forkert, er det fordi vi 525 
skriver forkert derude, at, altså, hvad er det, der gør det? Og hvornår hopper de 526 
af, hopper de af, når de begynder at få børn, for så synes de ikke det interessant 527 
det her? Honorerer vi dem rigtigt med den rigtige løn og de rigtige attraktive 528 
muligheder i arbejdet? Altså, hvor er det, det går galt henne? Det er jo en 529 
kæmpe forandring, vi er i gang med der. Man, man kan ikke bare fikse det, og 530 
det er derfor, man skal passe på, at man ikke bare siger ved lov, vi skal, vi skal 531 
ansætte, nu skal I tage de næste 200 stillinger, I slår op, der skal I ansætte 532 
kvinder. Det løser man det ikke ved. Det er en kulturforandring, man er i gang 533 
med her. Og det tager lidt tid. Vi har travlt.  534 

 535 
00:33:26 - I  Ja (griner). Der er masser.... (der tales i munden på hinanden). Det er helt 536 

sikkert.  537 
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 538 
00:33:28 – C  Jamen det har vi, fordi man kan jo, altså, man mener jo nu at kan måle det på, 539 

altså, vores, hvor ligger vi ranking set mellem de andre universiteter. Hvorfor 540 
er det måske på områder, hvor universitet falder tilbage på ranking listerne i 541 
forhold til andre universiteter. Der går man jo ind og kigger på, er deres 542 
kønsbalance bedre end vores – og det er den faktisk. Og kunne det være derfor, 543 
at universiteterne pludselig begynder at ranke bedre, end Aarhus gør. Så vi har 544 
travlt. Vi har travlt med at få det her balanceret, ikke fordi, igen det er synd for 545 
kvinderne, men fordi universiteter har brug for det. Så, så vi kan ikke bare sige, 546 
det tager nok 20 eller 25 år. Den tid har vi simpelthen bare ikke.  547 

 548 
00:34:02 – I  Tror du, der er en anden kultur, der skal, der skal gøres noget ved på danske 549 

universiteter holdt op imod andre former for arbejdspladser i Danmark?  550 
 551 
00:34:11 – C  Ej, jeg tror da, igen her er der helt sikkert andre, der ville være bedre rustet til 552 

at svare på det end mig, men jeg tror da, at vores kultur ude blandt VIP-553 
miljøerne, øhm, det tror jeg, man skal kigge på. Og det er man i gang med at 554 
kigge på. Eksempelvis, øhm, hvordan er omgangstonen derude - er den, er den 555 
appellererene til både mænd og kvinder? Eksempelvis hvad er kravene i 556 
stillingen; altså, skal man 24/7/365 for at bestride et topforskerjob, 557 
eksempelvis, øhm. Altså, altså, der er nogle ting, hvor at, hvor at kvinderne, når 558 
de kommer ind, det ved vi jo, at når I kommer i en bestemt alder, så begynder I 559 
at skal have børnene. Og der er ikke balance endnu i, hvor meget kvinden er 560 
hjemme ved børnene i starten, og hvor meget manden er. Og hvordan får vi det 561 
puttet ind i vores, vores forskningsmiljøer og siger ‘det skal der sgu også være 562 
plads til, og det skal også være attraktivt at være ung forsker, som, som også 563 
begynder at stifte familie og få børn, til også at kan være topforskere inden for 564 
universiteterne. Hvordan får vi det bygget ind i det også’? Så, så det er også 565 
noget, der skal kigges rigtig meget på. 566 

 567 
00:35:12 – I  Ja, når du taler om den her tørresnor, som jeg også bare lige må indskyde lyder 568 

som et utroligt interessant stykke arbejde, men der har du jo så selvfølgelig 569 
kigget meget på, hvor er det, vi ser kvinder falde fra i akademia. Er det ikke 570 
korrekt forstået? 571 

 572 
00:35:25 – C  Jo, altså, hvad, hvad, altså, kommer de overhovedet ind? Når vi slår stillinger 573 

op, søger de overhovedet vores stillinger? Når de endelig kommer ind, kommer 574 
de igennem vores ansættelsesudvalg, altså, falder de af på noget tidspunkt? 575 
Siger de selv fra, altså, hvor mange, eksempelvis kunne vi spørge, ved vi hvor 576 
mange kvinder, der siger nej til en stilling, de får tilbudt? Altså, når de har 577 
været gennem ansættelsesoptag, og de siger ‘aaaah, de vilkår med den løn, 578 
eller, eller det har jeg faktisk ikke lyst til’ - hopper de af der? Hopper de af, når 579 
de får tilbudt deres løn? Hopper de af, når de kommer ind og, og finder ud af, at 580 
kvinderne skal faktisk undervise to gange så meget, dobbelt så meget, som 581 
mændene i forhold til, hvor meget de forsker – er det der, de hopper af? Altså, 582 
der er jo vældig, vældig mange steder på sådan en tørresnor, hvor man kan lave 583 
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nedfald og sige, ‘hvor går det galt?’, altså, ‘hvor er det, vi mister jer henne?’ 584 
Altså, ‘får vi jer overhovedet ikke ind, eller falder I af undervejs?’. ‘Bliver I, 585 
bliver kvinderne kun halvt så lang tid i stillingerne, som mændene gør’. Altså, 586 
hvad, hvad sker der i den her? Det er jo derfor, den er interessant i stedet for 587 
bare at falde ned i ‘det er bare gamle mænd, der ansøger om mænd’, ikke. 588 

 589 
00:36:21 – I  Helt sikkert. Og når man så kigger på de her forskellige områder, vil du så sige, 590 

at man primært ser, at det er et fravalg eller en frasortering af kvinder?  591 
 592 
00:36:30 – C  Det er vi ikke blevet kloge nok endnu til at sige. Jeg vil gerne kunne sige min 593 

holdning til tingene - men det vil bare være en holdning og en fornemmelse. 594 
Der må jeg bare sige, det, det er for nyt. Der har været for meget fokus på, får 595 
vi ansat de rigtige, altså, nok kvinder? Der har været meget fokus på, ‘nu 596 
ansætter I igen mænd, og nu skal I ansætte kvinder’. Og der har været for lidt 597 
fokus på at sige, jamen kan vi overhovedet tiltrække dem? Altså, og kan vi 598 
overhovedet holde på dem, når de kommer ind? Har vi de rigtige vilkår, som, 599 
som gør, at de bliver der? Får de de rigtige muligheder karrieremuligheder - har 600 
de de rigtige vilkår, når de begynder at få børn? Altså, sørger vi for at passe på 601 
dem, når kommer ind? Altså, det ved vi simpelthen bare for lidt om endnu. Det 602 
har der ikke været nok fokus på.  603 

 604 
00:37:09 – I  Nu, jeg synes lidt, jeg kan fornemme, hvad vi får af svar på det næste 605 

spørgsmål, men jeg spørger lige alligevel, fordi hvad er din, og eventuelt 606 
universitetets hvis du kan svare for det, holdning til sådan noget som 607 
kvoteansættelser? 608 

 609 
00:37:23 – C  Prøv at sige lidt mere om det.  610 
 611 
00:37:25 – I  Jamen altså, hvis der bliver nedsat nogle kvoter på, hvor mange kvinder skal 612 

der ansættes i den her stilling...  613 
 614 
00:37:32 – C  Jeg skulle bare lige være sikker på, vi mente det samme. Altså, det er den der, 615 

hvor man ligesom ved lov går ind og siger, nu skal I, det næste år, der skal I 616 
ansætte 60% kvinder og 40% mænd, for nu vil vi bare have det udlignet. Altså, 617 
det kan vi godt gøre, men, men jeg synes, det, på nuværende tidspunkt synes 618 
jeg, det er uklogt, for vi ved ikke, vi ved ikke, om det vil løse vores problem. 619 
Det er ikke helt godt. Prøv og hør. Vi kunne, i løbet af et år kunne vi 620 
neutralisere kønsbalancen fuldstændigt og sige, vi har lige mange mænd, som 621 
vii har kvinder. Det kunne vi jo bare gøre. Vi kunne jo bare sige, ‘det næste år 622 
må der kun ansættes kvinder på Aarhus Universitet’, bum, færdig - om et år så 623 
er det udlignet. Men bliver universitet bedre af det? Og bliver de i stillingerne? 624 
Og har vi i øvrigt fået de bedst kvalificerede, når vi har, når vi, altså, eller 625 
sænker vi så egentlig bare niveauet, hvor man så kigger over på KU og siger, 626 
‘jamen de har bedre kønsbalance, og de har også højere niveau’, men rammer 627 
vi det samme niveau ved at sige, ‘jamen nu skal I ansætte kvinder?’. Altså, jeg 628 
tror, det ville være en meget, meget farlig vej at gå for universitetet. Vi kunne 629 
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sagtens gøre det, og vi kunne sagtens få pæne tal ud af det, men jeg tror ikke, vi 630 
får et bedre universitet. Jeg tror, vi skal sætte ind andre steder. Det er min 631 
holdning – og det er bare min holdning. Og det kan være, at min rektor har en 632 
anden holdning, det skal jeg ikke kunne sige.  633 

 634 
00:38:43 – I  Nej, men det er helt fint. Tror du sådan noget som soft quotas ville, ville give et 635 

andet billede af det, eller ville man falde ned i den samme, sådan, risiko? 636 
 637 
00:38:53 – C  Det tror jeg. Jeg vil meget, meget hellere have, at vi arbejder som vi gør i 638 

øjeblikket - vi arbejder rigtig, rigtig med vores, øh, bevidsthed. Vi understøtter 639 
det rigtig meget med vores tal, så vi kender fakta. Og så arbejder vi med vores 640 
kultur, som gør, at, øh, i IT-branchen kan vi ikke bare længere sige, at, øh, det 641 
er et fint at have en lummer tone, og, og vi skubber til hinanden og har meget 642 
sarkasme. Men prøv og hør, hvis vi gerne vil have diversitet, det her, der er 643 
nogle, der synes, det er ikke skideskægt - så er vi nødt til at ændre på 644 
kulturerne, igås. Og det skal man også gøre ude i VIP-miljøerne. Øh, og der er 645 
kæmpe forskel på kulturen på et teknisk fakultet, øh, og et institut; ude på et, 646 
Health, hvor man snakker om mennesker - og ude på Arts, når man snakker 647 
om, hvor man taler sammen i stedet for at regne sammen i regneark. Altså, det 648 
er jo vidt, vidt, vidt forskelligt, men man er nødt til at kigge på kulturerne og 649 
arbejde med kulturerne og sige ‘hvordan kan det være, at de unge mennesker 650 
ikke gider komme ind i vores område? Hvad er det, der går galt, eller hvorfor 651 
vil kvinderne ikke, eksempelvis?’  652 

 653 
00:39:53 – I  Hvor vil du sige sådan et arbejde med en kulturændring skal starte henne?  654 
 655 
00:39:59 – C  Den starter med, at der er en topledelse, der siger, ‘det vil vi gerne have det 656 

her’. Og så starter, og så det næste er, at der er et ledelsesniveau, der hører det, 657 
og som siger ‘det er så det, vi skal til at arbejde med’. Det tænker jeg, at det har 658 
Aarhus Universitets topledelse sagt, og det har ledelsesniveauerne også hørt. Så 659 
den er i gang - den er absolut i gang. Og der sker, der er jo sket en stor 660 
forandring det sidste år. Det kan vi også se i tallene. Det, vi ikke kan se endnu, 661 
det er, altså, virker det? Jo, jo, vi får flere kvinder ind, men virker det – kan vi 662 
holde på dem? Og holder vi det samme niveau af, af ranking i forhold til de 663 
andre universiteter? Så virker det, vi gør i øjeblikket, eller får vi bare flere 664 
kvinder ind? Altså, har man bare ansat 30% flere kvinder ind i vores bestyrelse 665 
rundt omkring i Danmark, øh, det kan man hurtigt gøre, igås, men kan vi stadig 666 
holde topniveauet i vores virksomheder, som gør, at vi konkurrerer på 667 
verdensplan med andre store virksomheder? Kan vi stadig det som universitet, 668 
konkurrere med de andre universiteter, ved at få flere kvinder ind? Altså, det er 669 
det, vi skal vise i fremtiden. 670 

 671 
00:41:00 – I2  Jeg bryder lige hurtigt ind, fordi jeg tænker, hvornår tror du, at man kan se den, 672 

altså, se at, om det har virket overhovedet? 673 
 674 
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00:41:09 – C  Jamen det gør man ved at, at give sådan en mand som mig medhold i, at vi skal 675 
undersøge de tørresnore der, sådan vi får flere nedfaldspunkter. Altså, vi 676 
undersøger mere end bare at sige ‘hvor mange er vi’. Altså, jeg vil gerne vide, 677 
hvor mange kvinder er der ude på institut for datalogi, og hvor mange mænd er 678 
der. Jamen, der er så sådan og sådan, okay, det skal vi have rettet op på. Altså, 679 
jeg synes, vi skal gøre det meget, meget mere nuanceret. Og vi skal bede sådan 680 
en som mig og mit team om at lave analytics på de her områder her og sige, ‘vi 681 
vil gerne vide noget om, hvordan ser området ud bredt set’ - og så skal de lade 682 
fagfolk som mine om at sige ‘godt så - så laver vi en analyse til jer, hvor vi 683 
laver, øh, 4 eller 5 eller 8 nedfaldspunkter’, så vi får et bredt perspektiv på det. 684 
Og så fortæller vi, at når I kigger på de data her, så er der i øvrigt, øh, 16 eller 685 
17 flere nedfaldspunkter, som vi gerne vil uddybe for jer, hvis I tænker, det er 686 
nødvendigt. Det er det, vi skal ind i.  687 

 688 
00:42:01 – I  Og er det så ledelsen, du skal rapportere de her tal til. 689 
 690 
00:42:05 – C  Det er jo universitetsledelsen, ja.  691 
 692 
00:42:07 - I  Ja, kan du sige, jeg sad bare og tænker, øh, du siger, at I har implementeret 693 

nogle ting ude på Aarhus, og I kan godt se nu, at det gør noget positivt for de 694 
tal, I får ud. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle konkrete tiltag, I har 695 
implementeret, der netop gør det her positive over for jeres kønsbalance eller 696 
diversitetsbalance?  697 

 698 
00:42:28 – C  Når, når vi snakker, altså hvis vi taler rekruttering, så er det jo helt klart, at man 699 

er meget, meget opmærksom på, at der skal være kønsbalance også i vores, i de 700 
udvalg, som man sætter ned. Altså ansættelsesudvalg eller 701 
bedømmelsesudvalg. Så man passer på med, at det ikke kun er 702 
bedømmelsesudvalg bestående af, øh, de top top top forskingsmænd, som 703 
sidder der, men man er også nødt til at få noget ind omkring kvinderne og få 704 
nogle bedømmere ind, som også har, har, andet end, end bare den mandlige 705 
tankegang og tilgang til det. Så, det starter jo der. Og det kan jeg jo se, det kan 706 
jeg også se i tallene, at det har rettet sig, og, og der er simpelthen bare en bedre 707 
balance i vores både ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg i dag end, end 708 
der har været tidligere. Og jeg tror også, jeg kan helt klart sige, det er også en 709 
bedre, øhm, balance i dem, vi tager til samtale - for det måler vi også på. Altså, 710 
ud af dem, der så har ansøgt, ud af dem I har bedømt, hvor mange er der så en 711 
balance mellem mænd og kvinder i dem, I tager ind til samtale? Og det næste 712 
skridt er så, hvor mange mænd og kvinder har I så ansat, altså? Så, så det 713 
følger, og det kan vi helt klart se, at de tal, de, de, de retter sig, og det er blevet 714 
bedre, og jeg tror, det er fordi, man meget tidligt i forløbet har fokus på, der 715 
skal også være balance i, i diversitet i udvalgene, ja.  716 

 717 
00:43:39 – I  Er der også sket noget med hvem, der typisk vil sidde med til sådan en 718 

jobsamtale?  719 
 720 
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00:43:44 – C  Det, det, det er mit indtryk, ja. Det er jo typisk vores ansættelsesudvalg og 721 
bedømmelsesudvalgene, der bliver målt der, ja. Det er også mit indtryk.  722 

 723 
00:43:51 – I  Er der også dem, der så sidder med ansvaret for at beslutte, hvem den rette 724 

kandidat er; hvem den bedste kandidat er? 725 
 726 
00:43:59 – C  Altså, man kan jo ikke, altså, inden for administrative stillinger som mine, er 727 

der en høj grad af egen bestemmelse inden for ansættende leder. Og det er der 728 
jo garanteret også inden for VIP-stillingerne, men, men, men, altså, når man er 729 
kommet igennem bedømmelserne, altså som gerne skal udligne, at, at dem, 730 
dem man så sidder med til samtalerne, altså, de skulle jo gerne alle sammen 731 
være kvalificerede til at bestride det her job. Og hvis vi nu antager, at vores 732 
processer inden vi kommer til samtalen, de fungerer så godt, at dem man 733 
udvælger at tage til samtale, det er faktisk nogen, som er kvalificeret til at 734 
bestride de her stillinger her. Jamen, så er det jo i sidste ende op til ansættende 735 
leder at beslutte, hvem af dem her, som så er kvalificeret, er det, jeg gerne vil 736 
have ind i, i enheden. Så det skulle jo gerne være ansættende leder, der har, har 737 
det sidste ord - også ude i VIP-stillingerne, igås. Eller institutlederen når det 738 
kommer til stykket, igså.  739 

 740 
00:44:54 – I  Jo, selvfølgelig. Du nævnte lidt tidligere, at der også er nogle institutter, eller 741 

nogle fagområder i hvert fald, som er præget af en overrepræsentation af 742 
kvinder - vil du sige, at det, altså ude på Aarhus, er lige så vigtigt, eller lige så 743 
meget et fokuspunkt, at få flere mænd i de kvindedominerede stillinger og 744 
fagområder, som det er at få kvinder i de mandsdominerede stillinger og 745 
fagområder?  746 

 747 
00:45:20 – C  Det var da et dumt spørgsmål - her kan jeg komme i store problemer. I optager 748 

mig jo lige nu, igås? Nej, det vil være mit indtryk, det er der ikke. Nej, der har 749 
helt klart været et overvejende arbejde omkring at få flere kvinder ind på 750 
universitetet. Det har der. Så, men jeg ved, at der sidder ledere derude, og jeg 751 
ved, at, jeg har også talt med dem, som siger, ‘jamen Carsten, det er jo lige så 752 
vigtigt for de nogle af de områder at få en udligning i forhold til at få flere 753 
mænd ind’. Så, så jeg ved, der er fokus på det derude - men universitet har altså 754 
haft en, og det kan jeg godt forstå, fordi der har også været en stor ubalance i 755 
mænd/kvinder i forhold til at være for få kvinder inden for vores 756 
forskningsområder, inden for vores VIP-stillinger, i forhold til mændene. Så, 757 
der har været særdeles meget fokus på flere kvinder i forskning.  758 

 759 
00:46:01 – I  Ja. Nu. Jeg tror måske de sidste par spørgsmål, vi har, også kommer til at være 760 

meget ud fra din egen personlige vurdering, og det er helt fint. Du må 761 
selvfølgelig gerne svare for Aarhus, hvis du kan det, men vi bevæger os nok 762 
hen ad noget, som vil blive en personlig vurdering. Og jeg synes, at du har 763 
været lidt inde på det tidligere i forhold til det sprog, man bruger i jobopslag - 764 
men efter din vurdering er sprog så noget, der er kønnet? 765 

 766 
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00:46:29 - C  Det er det. Det er jeg overbevist om. Jeg var i, og det ikke kun inden for opslag 767 
- jeg var i USA for et par år siden og, og i Silicon Valley og talte med flere 768 
forskellige virksomheder sammen med en masse andre om, omkring nyeste 769 
udvikling, og der mødte vi sådan et, og den er I sikkert også stødt på i jeres, i 770 
jeres arbejde, IBM har udviklet sådan en Dr. Watson, i gamle dage blev den 771 
brugt inden for sundhedssektoren til at hjælpe lægerne med at lave de rigtige 772 
diagnoser og, og beslutninger, øhm, og den fik vi så præsenteret og vist, at den 773 
kunne faktisk, øh, den kunne faktisk, øh, vurdere tekster i forhold hinanden. 774 
Man kunne for eksempel tage en tekst, man har taget en nytårstale fra en vis 775 
statsleder, og så har man puttet den ind igennem, og så har man bedt den om at 776 
vurdere hvor kønnet, var den. Hvem henvender den sig til. Og det, og det, det, 777 
det kunne man sagtens gøre på et universitet som vores. Man kunne sagtens, 778 
øh, lave en, en vurdering af, hvor mange udtryk henvender sig mest til mænd, 779 
og hvor mange henvender sig til kvinder. Man kunne også sige, hvor mange 780 
udtryk henvender sig mest til unge og hvor mange henvender sig mest til de 781 
erfarne. Det kunne man også godt gøre. Og det er noget, vi, altså det gør vi slet, 782 
slet ikke i dag. Og det kunne man vælge at gøre. Jeg ved, at Aalborg lavede jo 783 
et forsøg med det, som vist nok faldt lidt uheldigt ud, men bare fordi det er 784 
svært, skal man jo ikke stoppe, og det tænker jeg bestemt, det er noget, vi bør, 785 
vi bør gøre mere ud af det, for det er alt, alt, alt for tilfældigt, hvordan vi 786 
skriver, og vi skriver jo, altså, seriøst, vi ved det jo også, hvis vi laver en, en 787 
afhandling, I skal aflevere, I skriver jo ud fra, hvem I er. I bruger de ord, som I 788 
har lært igennem jeres liv, og jeg er 100 på, at, øh, der er forskel, stor forskel, 789 
på sprogbrug og ordvalg mænd og kvinder imellem, ung og gammel imellem, 790 
det er der simpelthen bare. Dansk/udenlandsk, altså. Der er kæmpestor forskel 791 
på, hvordan vi skriver i Danmark, og hvis vi skal henvende os til indiske 792 
forskere. Det, altså. Den kunne vi godt kigge meget, meget, meget mere ind i. 793 
Og det ville jeg gerne være med til. 794 

  795 
00:48:27 – I  Hvor stor en rolle, tror du, at sprogbrugen spiller i at enten at fremme eller 796 

mindske kønsbalance?  797 
 798 
00:48:34 – C  Jamen, jeg kan jo bare spørge jer, når I læser et stillingsopslag, hvad får jer til 799 

at søge det? Altså, hvad, hvad er det i det stillingsopslag, som gør, at I vil søge 800 
det? Jamen, det er da helt klart, altså, de ord, I læser, der afgør I, om I synes, 801 
den her arbejdsplads og den her stilling, den er attraktiv. Om man synes, det 802 
kunne være spændende at være i det job, i det, i den virksomhed, som vi taler 803 
om her. Og det jo ordene, som vi smager på hele tiden. Så jeg tror, ordene, 804 
altså, den måde, vi skriver det på, har langt, langt mere at skulle have sagt, end 805 
vi umiddelbart går og tror.  806 

 807 
00:49:07 – I  De her overvejelser om, om både ord og sætninger om, og hvordan de 808 

appellerer forskellige til folk – vil du sige, at det er noget, der nogen steder på 809 
Aarhus, er noget, der indtænkes i formuleringen af jobopslag? 810 

 811 
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00:49:19 – C  Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er noget, vi tænker. Jeg har heller ikke 812 
selv gjort det. Jeg har, jeg har ikke et eneste tidspunkt sat mig ned med et 813 
stillingsopslag, jeg har lavet, og jeg har trods alt selv søgt en del medarbejdere, 814 
både på universitetet og andre steder, jeg har været, men jeg har da aldrig 815 
nogensinde sat mig ned og læst den igennem og sagt ‘den måde, jeg har skrevet 816 
den her på, overvejer du, Carsten, både rammer, øh, mand/kvinde, ung/gammel, 817 
øh, dansk/ikke-dansk, øh, altså, har du overvejet, hvordan du har, altså, kunne 818 
du lave nogle af sætningerne om, så de var...’ Men jeg har undret mig nogle 819 
gange, jeg har undret mig, når jeg så ser, hvordan ansøgerfeltet er sammensat, 820 
så indrømmer jeg blankt, at jeg godt kan sidde og tænke, ‘hold da op så mange 821 
kvinder, der har søgt den her stilling. Hvad, hvad, hvad pokker sker der der?’ 822 
Altså, hvor jeg også har nået at tænke, ’gad vide om, om den måde, som vi har 823 
udtrykt os, om vi har skrevet noget, som har fået flere kvinder til at synes, ‘hey, 824 
det lyder som spændende sted’’. Så vi kan jo se det i den diversitet, der 825 
kommer i ansættelsesfeltet, igås. Men jeg har aldrig nogensinde inden. 826 

 827 
00:50:22 – I  Nej, så, så når man kigger på nemlig, at enten kvinder eller mænd, alt afhængig 828 

af hvordan man ser på det, selvfølgelig, skulle tænke, at det var et attraktivt 829 
sted at søge job - er det så både i, hvordan man formulerer arbejdsopgaverne, 830 
men også hvordan man måske, sådan, beskriver arbejdspladsen? Så det er en 831 
helhedstænkning, er det sådan, det skal forstås? 832 

 833 
00:50:41 – C  Jeg tror, man må aldrig glemme at, at et jobopslag består af flere ting. Og et er, 834 

hvad er selve opgaven det her? Synes jeg, det kunne være spændende at lave 835 
det her? Men det er den ene ting, og det skal selvfølgelig opfyldes. Og den 836 
anden ting, det er så, hvad er det for en virksomhed, og hvad er det for et 837 
område, vi kommer ind i? Altså, jeg ved, jeg har en enhed, som, som har ry for 838 
at være særdeles harmonisk, og jeg ved, der er flere, der siger, ‘det kunne være 839 
spændende at være ved jer’. Og det skal jo komme til udtryk i de ord, vi vælger 840 
at putte ind i et opslag, så, så vi også fortæller omverdenen, at, altså, det tager 841 
vi også hånd om. Og det er jo alt lige fra, at man kan sige, at vi har, øh, en 842 
kultur, hvor vi passer på hinanden eller tænker på hinanden eller hjælper 843 
hinanden, eller whatever man kan finde på at sige. Altså, man skal huske, at 844 
jobbet består af, det ved I også, det består af to ting; har jeg noget spændende at 845 
lave, og er der rart at være der. Altså, er I motiveret, og, og kan I trives. Det er 846 
to forskellige ting, og det er det, vi er nødt til at fortælle, hvis vi vil, altså, vi 847 
kan også bare vælge at sige ‘jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan I 848 
trives – det her, det handler kun om det faglige, I skal lave’. Men så tror jeg 849 
bare ikke, vi kommer til at ramme, øh, diversitetsmæssigt. 850 

 851 
00:51:50 – I  Og det er i forhold til diversitet på den lidt bredere skala, eller tænker du her 852 

mænd/kvinder?   853 
 854 
00:51:56 – C  Jamen, den er da på den brede skala. Altså, jeg, jeg har, jeg, jeg tænker jo hver 855 

gang over, jeg laver et jobopslag, den, den medarbejder, som jeg skal ind her, 856 
har jeg mistet en, som, som er rejst, en, der er gået på pension, eller en, der bare 857 
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rejste til noget andet. Hvem skal vi have ind her? Altså, jeg tænker da altid 858 
over, har jeg stadig en balance her med mand/kvinde, har jeg stadigvæk 859 
balance, øh, ung/gammel, erfaren/uerfaren? Altså, har vi, har vi den der 860 
balance, fordi jeg tror på, øh, og det er jo fuldstændig uforagtet, det, der foregår 861 
på universitetet, det har jeg altid troet på, at, at der, der, vi, vi, vi har det bedst, 862 
og vi performer bedst, hvis vi både har noget nyt og noget gammelt, og vi har 863 
noget, noget mand og noget kvinde, øh, og også gerne noget udefra, altså, 864 
noget som ikke kun er dansk, altså. Og det er jo et område, som universitet, 865 
hvis vi kigger på VIP-stillingerne, det med, det med nationaliteter - der har vi 866 
jo vældig, vældig godt med. Altså, gå en tur i Universitetsparken og lyt til 867 
studerende og forskere, der kommer forbi, det er jo mere end engelsk og andre 868 
sprog end dansk, der bliver talt der. Men gå en tur ind i administrationen og kig 869 
der ind og sig ‘godt så, det var da lige godt nok pokkers. Det er alle sammen 870 
dansk’. Og de kunne aldrig finde på at tale engelsk. Nå men, det er jo, det er jo 871 
et område, som, som vi bør tænke over. Men altid tænk over ung/gammel, 872 
mand/kvinde - det helt klart.  873 

 874 
00:53:13 – I  Men når I så laver de her jobopslag, formuleres de så oftest på engelsk, eller vil 875 

de lige så ofte være på dansk?  876 
 877 
00:53:20 – C  Hos mig er det kun på dansk. Men når vi kigger ud i vores VIP-miljøer, altså 878 

ud på vores forskere derude, så er det, jeg vil tro, det primært altid er på 879 
engelsk. Det er i hvert fald, man har altid muligheden for at lave, øh, 880 
dansk/engelsk - og måske nogle steder på helt andre sprog også, alt efter hvad 881 
for en type forsker man henvender sig. 882 

 883 
00:53:35 - I  Tror du, der er noget andet, man skal være opmærksom på i forhold til 884 

overvejelser om netop et kønsneutralt sprogbrug, hvis man skriver et engelsk 885 
jobopslag på et dansk marked?  886 

 887 
00:53:48 - C  Jamen, man skal da i hvert fald tænke over, at, øh, hvis man skriver et engelsk 888 

opslag på et danske marked - vi ved udmærket godt, at, at det engelske sprog, 889 
øh, er anderledes, altså, vi opfatter engelske ord anderledes, end vi opfatter 890 
danske. Altså, vi plejer gerne at sige sådan, at det engelske sprog gør os mere 891 
nuancerede, altså, det er mere appetitligt, og vi kan bedre få nuancerne frem 892 
ved at bruge et sprog på engelsk. Det ser vi også tit, når vi sidder og forsøger at 893 
formulere sig over for hinanden, at nogle gange kan det være lettere at finde et 894 
engelsk ord for det, og så bringer man det ind i sin tale også på dansk. Øhm. Så 895 
jeg tror, at det er noget, vi skal tænke over. Og vi skal ikke bare tænke over, 896 
om, om vi har formuleret det korrekt - vi skal også tænke på, hvordan bliver det 897 
oplevet ved den, der læser den. For det kan godt være, at vi har puttet nogle 898 
engelske ord ind i et engelsk opslag, som bliver sendt ud i Danmark, men det 899 
bliver altså opfattet anderledes, hvis man er oppe i Hjørring i Nordjylland, end 900 
hvis man er, øh, over i Roskilde eller Hørsholm. Altså, vi opfatter tingene 901 
forskelligt, og det er også det, der gør det vanvittig svært.  902 

 903 
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00:54:48 – I  Ja, det er det nemlig. Jamen, jeg tror faktisk lidt, at vi er nået hele vejen 904 
omkring, øh, på ganske kort tid i forhold til hvad det ellers. Så det er jo bare 905 
fordi du er god til at svare. 906 

 907 
Interviewet afsluttes 908 
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Appendix J 

Interview HR/SDU (f) 

 

I = Interviewer 

MD = Maria Dockweiler 

 

00:02:25 – I  For en god ordens skyld, vil du så ikke starte med at sige dit navn, din stilling 1 
og hvilket universitet, du arbejder på? 2 

 3 
00:02:31 – MD Jo, jeg hedder Maria Dockweiler, og jeg arbejder som specialkonsulent på 4 

Syddansk Universitet, SDU, i SDUs Gender Equality Team, som blev etableret 5 
tilbage i 2017. Øh, så jeg har været der nu, ja, siden efteråret 2017. 6 

 7 
00:02:52 – I  Og hvor bekendt er du med den nye stillingsbekendtgørelse, som kom i 2020? 8 
 9 
00:02:58 – MD  Jeg er bekendt nok at vide, at den volder visse udfordringer i rekrutterings 10 

øjemed for vores fakulteter og institutter. Jeg er ikke jurist, men, men det er 11 
helt klart, at der er nogle ændringer, særligt når det gælder, hvad vi skal lægge 12 
vægt på i vores vurderinger, øhm, og også i fremskrivningen af et par enkelte 13 
nye typer af stillinger, kan man sige, og en udfasning af nogle andre - i hvert 14 
fald i den form, vi har kendt dem før 2020, så. 15 

 16 
00:03:22 – I  Er der nogle nye tiltag så, I har implementeret i forhold til rekrutteringer nu 17 

her, efter den er kommet? 18 
 19 
00:03:31 – MD Øh. Jeg vil sige, det er stadigvæk et ‘work in progress’... øøh, fordi det her med 20 

at ændre noget, sådan fra den ene dag til den anden – vi vidste jo selvfølgelig 21 
godt, at der ville komme noget – men det vil jeg sige, det er faktisk noget, der 22 
er ongoing. Så om vi har, jeg vil hellere sige, vi i gang med, øhm. Og det har 23 
særligt været sådan noget med at kigge på, de fakulteter, der måske allerede på 24 
skrift har defineret for dem selv “hvad kræves det her hos os, på det her 25 
konkrete institut i forhold til fx at blive professor”, øøh, særligt 26 
hovedstillingerne - hvis vi lige starter med at tage dem – der skal man tænke 27 
sig rigtig godt om i forhold til, hvor høj og i hvilken grad vægtningen af 28 
undervisningserfaring, forskningsbaseret undervisning, øh, skal skrives frem. 29 
Herunder hvordan man egentlig gør det som bedømmelsesudvalg, for det 30 
fortæller stillingsstrukturen os jo ikke, altså den operationaliserer jo ikke de nye 31 
krav, den fortæller os bare, at det skal gøres, og så er spørgsmålet jo så, 32 
hvordan, hvordan gør man det i praksis uden at falde tilbage i den fælde, de alle 33 
sammen bor i, som hedder at det er publiceret, hvad skal man sige, publiceret 34 
forskning, der bare er det ‘be all and end all’. Så øh, så det er en udfordring. Og 35 
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så har vi haft en udfordring konkret i en proces med hvordan vi skal øh, hvad 36 
skal man sige, omfavne den her nye mulighed for studieadjunkter, øh, og hvad 37 
det betyder for karrierevejen for den enkelte forsker også, fordi hvis man sætter 38 
sig fast i sådan en stilling, hvor man har undervisningsansvar udelukkende, om 39 
man så må sige, hvad gør det så for ens muligheder for at avancere 40 
forskningsmæssigt. Så det er, altså omsættelsen af det i praksis for os, har også 41 
været en kæmpe udfordring 42 

 43 
00:05:06 – I  Det kan jeg virkelig godt forstå, men det lyder som om, det er noget, I arbejder 44 

på sådan lidt tværs af.. 45 
 46 
00:05:12 - M  Ja, altså, de konkrete miljøer, selv har ligesom, ude på fakulteterne har man jo 47 

forskellige måder at arbejde med de her ting på i praksis, øh, og så kan man 48 
sige, fordi vi sidder centralt og bistår de 5 fakulteter, så får vi jo så indblikket i, 49 
hvordan det så, altså, hvad skal man sige, hvordan det udmunder sig i praksis 50 
på mange forskellige måder også. Altså vi er helt nede i, at der er nogle 51 
institutter, der har deres egne beskrivelser af meriteringskrav, for eksempel. Så 52 
så er vi jo nede på institutniveau og skal skrive det om, ikke, og så er det jo 53 
klart, at så forsøger vi jo så at sige, måske kan I finde inspiration i det her 54 
institut, der lige har været igennem den samme proces. Så der er en vis, hvad 55 
kan man sige, ad hoc-overlap i arbejdet. 56 

 57 
00:05:51 – I  Så der er måske også lidt bindeled i jeres funktion i forhold til de forskellige 58 

fakulteter? 59 
 60 
00:05:56 – MD Ja, og så har vi forsøgt også, på de seminarer, vi har haft sidste år og også i år, i 61 

HR-organisationen, altså alle dem, der arbejder HR-relateret, at have det på 62 
dagsordenen. Altså, også de juridiske aspekter i det, i hvad skal vi være 63 
opmærksomme på på ny, men også hvordan vi så bistår vores VIP-folk, der 64 
rekrutterer, bedst muligt. Det er jo i høj grad mit arbejde at kende til det her end 65 
institutlederen. Det har jo titusinder andre ting på bordet også, ikke, så. 66 

 67 
00:06:23 – I  Jo, selvfølgelig. Det er også derfor, det er enormt interessant at tale med lige 68 

netop dig omkring dem, og vi kommer også til at tale mere om sådan 69 
rekruttering generelt, og hvordan det rent faktisk forholder sig i praksis ude hos 70 
jer. Nu var det også bare at sætte rammen omkring, hvor er vi hos jer i forhold 71 
til den nye stillingsstruktur. Er der nogle særlige fagområder eller stillinger hos 72 
jer, der er præget af enten en over- eller en underrepræsentation af kvinder? 73 

 74 
00:06:51 – MD Øh, ja. Helt klassisk så er professorerne præget af underrepræsentation, og helt 75 

klassisk er vores, øh, STEM-miljøer præget af en underrepræsentation - across 76 
alle stillingskategorierne. Øhm. Altså over en 5-års periode har vi faktisk 77 
fremgang i kvinders repræsentation på alle stillingskategorier - undtagen 78 
professoraterne. Så det er en underrepræsentation, som sådan er rimelig mejslet 79 
i sten, vil jeg sige, også når vi kigger på det sådan, det er ikke fordi, de kommer 80 
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lige om lidt, vel. Så ville de være kommet, de der kvindelige professorer. Så, 81 
stillingskategori ‘professorater’, og fagområder de helt klassiske ‘STEM-fag’. 82 

 83 
00:07:27 – I  Så sådan ud fra din vurdering, vil kvinder på jeres universitet så være, altså 84 

sådan på tværs af fagområder og stillinger, er der så en primær over- eller 85 
underrepræsentation? Eller er der en relativ ligelig fordeling? 86 

 87 
00:07:41 – MD Hvis man ser på det på hele universitetet, er der en relativ ligelig fordeling. Og 88 

det er et irriterende argument jo, for nogle af dem, som også siger, at så 89 
behøver vi jo ikke gøre noget ved det. Men det er fordi, vi har nogle ret stort 90 
SUND-fakultet, det er vores største fakultet, og der har vi nogle områder, hvor 91 
kvinder faktisk er overrepræsenterede. På hele SUND-fakultetet har vi flere 92 
kvinder end mænd ansat i videnskabelige stillinger. Øhm, og det kan vi også 93 
sprætte op, ikke, og så snakke om, hvad er de prestigefyldte områder inden for 94 
SUND-forskningen, og der er der igen en overrepræsentation af mænd. Men vi 95 
har et ret stort SUND-fakultet, så det trækker op i kvinders repræsentation.   96 

 97 
00:08:17 – I  Det leder os faktisk sådan ret naturligt hen til det næste i forhold til 98 

kønsbalancen i sådan ledelsesinstanserne. Både på mellemste plan og på 99 
øverste ledelsesplan. Hvordan, øh, hvordan det ser ud, nu var du lidt inde på, at 100 
når man kommer lidt op, øh, også ude, hvor der er en overrepræsentation af 101 
kvinder, så, øh, så.. 102 

 103 
00:08:37 – MD Så, øh, så når vi snakker kvinders repræsentation i det øverste ledelseslag, som 104 

er direktionen, øh, så har vi en kvinde, ikke, ud af 6, 7, 8 stykker afhængig af, 105 
hvem man tæller med der. Der er markant underrepræsentation, øh, i 106 
ledelsesstillingerne. Og så vil jeg sige i, altså, vi har fem dekaner, hvoraf én er 107 
kvinde. I øvrigt så faktisk på et STEM-område, nemlig, øh, på vores NAT-108 
fakultet, så det er selvfølgelig lidt interessant, men på vores 109 
institutlederstillinger er det måske lidt mere blandet, men det er stadigvæk ikke, 110 
altså, de forskerledere, som jeg er i kontakt med, er først mænd før end, at det 111 
er en kvinde. Altså, der er, der er stadigvæk sådan en, en helt klassisk 112 
overrepræsentation af mænd i ledende stillinger hos os. Det ser man også i 113 
mediebilledet, ikke, når man har vores ledere inde til debatter og sådan noget, 114 
så er det også mænd, der stiller op. 115 

 116 
00:09:34 – I  Godt. Eller, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er godt lige at høre i hvert 117 

fald, for det er jo selvfølgelig også lidt den hypotese, vi arbejder ud fra, øhm. 118 
 119 
00:09:41 – MD  Yes. Det eneste sted, hvor der sådan er en okay repræsentationen, når vi 120 

snakker rigtig tydelig ledelse, det er i vores bestyrelse. Men den er jo også 121 
mandat, manderet af ligestillingsbekendtgørelsesloven, som siger, at der skal 122 
være en balance. Så, så det er sådan lidt, gør man det, fordi man synes, der er 123 
værdi i det, eller gør man det, fordi man skal? 124 

 125 
00:10:00 – I  Jo, det er jo det evige spørgsmål i forhold til de her mandater. 126 
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 127 
00:10:03 – MD Præcis. Men jeg er også, nu, altså, der sker en del ting på vores administrative 128 

ledelsesområde, det har sket en del det sidste års tid, og lige nu har vi faktisk 129 
selve HR-stillingen, chef for SDUs HR-afdeling ude, men der har også været 130 
sådan en interessant fordeling med, at vi er jo, hvad, 80/85 procent kvinder i 131 
administrative stillinger, men jo for helvede 75 procent af ledelsesstillingerne 132 
er besat af mænd. Altså, så der, hvor de er til stede, det er i ledende stillinger. 133 
Så sådan, helt klassisk...   134 

 135 
00:10:31 – I  Men det er et stillingsopslag, I har ude nu her, eller hvordan? 136 
 137 
00:10:33 – MD Ja, der har lige, der har været jobsamtaler i går faktisk. Så det var i al hej, hu, 138 

hast røg det ud lige før jul, øh, fordi vores HR-chef fik job i en styrelse, så han 139 
smuttede. Øhm. Så det er jo ikke, man kan ikke sige, det er jo ikke en top top 140 
lederstilling hos os, det er en ledelse for hele HR-området i 141 
fællesadministration. Så han sidder ikke med i, altså ham der nu er afgået, har 142 
ikke siddet med i, sådan, bestyrelse og sådan noget, men han sidder med i vores 143 
rektors ledergruppe, kan jeg sige, så det er en vigtig post, øh. 144 

 145 
00:11:06 – I  Spændende. Der kommer også mere om jobopslag, så det vil vi helt sikkert 146 

komme nærmere ind på det, tænker jeg. Men bare sådan, er det et jobopslag, du 147 
har været med inde over?  148 

 149 
00:11:13 – MD Ja, det er det. 150 
 151 
00:11:14 - I  Ja, perfekt. Godt, hvis vi så lige prøvet at bevæge os lidt videre nu, jeg føler, at 152 

den er rammesat rigtig fint. En typisk rekruttering hos jer, hvordan foregår det? 153 
Det er selvfølgelig et lidt bredt spørgsmål, men er der primært fokus på at 154 
scoute mulige kandidater, eller er det noget med at slå op, jobopslag op, ud fra 155 
et udbud af stillinger - eller en blanding? 156 

 157 
00:11:36 – MD Øh. Og vi snakker videnskabelige rekrutteringer? 158 
 159 
00:11:38 – I  Ja, i akademiske stillinger.  160 
 161 
00:11:39 – MD Ja, ja. Øhm. Det primære mål, tror jeg, øh, vil altid være, at vi skal have nogle 162 

om bord i den stilling. Altså, fordi typisk er der opstået enten et hul i forhold 163 
til, at man har en undervisningsportefølje, der skal løftes, eller man har 164 
hjemtaget nogle forskningsmidler, som faktisk skal aktiveres, og derfor skal 165 
man have nogle om bord, altså, på en given dato. Øhm. Og, og af forskellige 166 
årsager, så har SDU jo ikke altid mulige VIP-kandidaters førstevalg; vi er ikke 167 
det største universitet i Danmark, for eksempel. Så helt lavpraktisk det der med 168 
rent faktisk bare at sikre ansøgere, altså, det kan godt faktisk være en 169 
udfordring. Men jeg vil sige, det er to forskellige spor, som kan være målet, 170 
ikke, fordi der er også nogle, hvor at processen jo har, har, hvad skal vi sige, vi 171 
ved godt, hvem der skal have den stilling, så der bliver hele processen bare lidt 172 
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sådan en pseudo øvelse i administrativt papirarbejde, ikke. Heftigt udfordret så 173 
af, at SDU har en regel om, at vi må ikke gennemføre rekrutteringer til VIP-174 
stillinger, altså videnskabelige stillinger, hvis ikke vi har tre kvalificerede 175 
ansøgere med i opløbet. Det vil sige, man kan ikke, og det er faktisk en måde 176 
forsøge at imødegå det her med, ‘vi skriver lige et jobopslag til Hanne, og så 177 
søger Hanne stillingen, og så får vi et bedømmelsesudvalg, der vurderer Hanne, 178 
og så ansætter vi Hanne’, ikke. Så vil man gerne sige, at vi skal faktisk have en 179 
form for pool af kandidater, vi skal have mindst 3, men det egentlig så, 180 
repeterer det bare, hvad jeg lige har sagt, det handler om at få sikret os, at vi har 181 
nogle ansøgere, altså for ellers så kan vi faktisk ikke, i hvert fald ikke i god tro, 182 
køre en proces. 183 

 184 
00:13:18 – I  Hvem vil det så typisk være, som bringer de her mulige kandidater i forslag?  185 
 186 
00:13:23 – MD Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er vi ikke altid så gode til at sige. 187 

Man kan sige - hele processen starter egentlig i den der sådan 188 
behovsidentificering, altså før vi overhovedet begynder at tænke, hvem skal 189 
med i ansættelsesudvalget, hvad skal der stå i opslaget og sådan noget, så er der 190 
typisk en institutleder, er det lidt lavere stillinger en forskningsgruppeleder, er 191 
det lidt højere stillinger en dekan, som siger ‘godt, der bliver eller andet hul 192 
her, vi skal have kigget på’ eller ‘nu er Hanne kommet og sagt, I har lovet mig, 193 
at jeg skal have et opryk til professor, I bliver nødt til at slå en stilling op’, og 194 
så begynder man at skrabe penge sammen. Pengene er helt afgørende for, at vi 195 
overhovedet gør noget. Altså, no money no job. Ja, så, det er også sådan lidt en 196 
money talks situation, ikke. Har man mulighederne for økonomisk at lave 197 
stillingen, så gør man. Øhm. Og så går man typisk sammen i et 198 
ansættelsesudvalg, og det er så derfra, at man begynder at vurdere, har vi nu 199 
interne, så vi leger pseudo-leg, eller skal vi have den her ud og leve i vores 200 
netværk. Så det er jo så, at man tipper vennerne, ikke, øhm, eller at man måske 201 
ved, ‘okay, hvis vi lige venter tre måneder med at slå lektoratet op, så ved jeg, 202 
at Hans Günther nede i München, øh, hans ansættelse som adjunkt løber ud, og 203 
i øvrigt har de her regler i Tyskland, med at man ikke må være samme sted 6, 204 
mere end, 6 år, så kan vi få Hans Günther til at søge’, ikke. Så 205 
ansættelsesudvalget... 206 

 207 
00:13:41 – I  Så både når I ansætter på opslag, og når I scouter, så er det faktisk noget, der 208 

foregår i fællesskab? Det er ikke en person, som sidder med det overordnede 209 
ansvar for... 210 

 211 
00:13:48 – MD Nej, nej, men scouting er helt klart, et, altså det, vi måske kalder en form for 212 

søgekomitésarbejde, er noget af det, der virkelig er en black box, som er et 213 
kæmpe fokusområde for mit team i forhold til, at det ikke er professionaliseret 214 
arbejde. Altså, jeg har arbejdet i Norge hvor, at jeg var en del af et 215 
søgekomitésarbejde på et tidspunkt, og det var über professionelt lavet. Altså, 216 
det var en seriøs indsats, hvor man faktisk også bare scoutede medlemmer i 217 
sådan en søgekomité. Så jeg sad ikke i ansættelsesudvalget, men de trak på 218 
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mig, fordi jeg havde nogle netværkskontakter, de vurderede kunne være 219 
relevante for processen. Så man hyrede, om man så må sige, selvfølgelig på 220 
frivillig basis, fordi welcome to academia, men man hyrede reelle mennesker 221 
ind til at lave søgearbejde. Så det, der er virkelig muligheder for, for, hvad skal 222 
man sige, udvikling på det område hos os. Men ja, det er korrekt, det er ikke et 223 
menneske, der sidder og gør det. Altså, de er, i ansættelsesudvalget, er de jo, ja, 224 
de kan faktisk er ret mange mennesker involveret, og typisk vil det så være 225 
sådan noget med, at de smider mails ud til deres netværks, øhm, enten 226 
personlige e-mailkontakter eller også et fagnetværks, man er en del af, øh, så 227 
det bliver udsendt også så gerne internationalt. Det kan også være, at man 228 
sidder som journal editor, og så er det så, der er jo også en mailingliste der, 229 
hvor det kan blive smidt op på, ikke, så rammer man typisk lidt bredere. 230 

 231 
00:16:08 – I  Nu føler jeg lidt, at du svarer på det, men jeg spørger alligevel for en god 232 

ordens skyld. 233 
 234 
00:16:13 – MD Repetition er altid godt i sådan nogle her situationer. 235 
 236 
00:16:15 – I  Ja præcis. I, øh, i den her proces i rekruttering og i scouting, er der et 237 

uafhængigt kvalitetstjek af de personer, der så bliver bragt i spil, eller som 238 
bliver kaldt ind til en samtale eventuelt? 239 

 240 
00:16:26 – MD Nej. Og der er et kæmpe ligestillingspotentiale der også, altså, øh, når de, jeg 241 

vil sige, typisk når vi kommer ind over en proces, så, ikke typisk, men nogle af 242 
de processer, vi kommer ind over, har været genopslagsprocesser. Og det vil jo 243 
sige, at det ikke har lykkedes med at få den, altså, en kvalificeret ansøger pool, 244 
og når vi så spørger ind til, ‘hvad har I gjort?’, ‘jamen, vi har gjort, som vi 245 
plejer’. Okay, der har du så problemo numero uno, ikke, altså, hvis du 246 
replicerer, altså, det, du hele tiden har gjort, og det er det samme netværk, du 247 
tipper, og de i øvrigt er de her sådan midt-30'erne, hvide mænd, som sidder fint 248 
nok på den stilling, hvor de sidder, så får du ikke, sådan, tænkt nyt omkring, 249 
hvordan du kan rekruttere. Så man kan sige, vores team har måske en lille 250 
smule fungeret som sådan et uafhængigt tjek i forhold til at få dem til at tænke 251 
lidt ud af boksen, kan jeg godt cold calle. Og tippe f.eks. LinkedIn-grupper, 252 
som man kan se, er tydeligt aktive inden for fagområdet, men hvor man ikke 253 
måske nødvendigvis kender nogen - det har vi faktisk haft held med at gøre et 254 
par gange, øh, ja, så sådan nogle ting, altså, kunne man godt gøre - men svaret 255 
på spørgsmålet lige her og nu er nej, der er ikke et decideret uafhængigt 256 
kvalitetstjek. Det er der ikke. 257 

 258 
00:17:37 – I  Nej. Men sådan i forlængelse af vores korte snak omkring den nye 259 

stillingsstruktur og -bekendtgørelse - er det noget, du tænker så, eller er det din 260 
vurdering, at der vil komme et øget fokus på det her sådan uafhængige 261 
kvalitetstjek i den indledende rekruttering? 262 

 263 
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00:17:51 – MD Øh. Jeg tror, det er et ressourcespørgsmål, øh. Jeg tror, at vi skal have, vi skal 264 
have flere, øh, solskinshistorier om, hvad det kan, øh, før vi kan få trumfet det 265 
igennem som noget, man bruger tid på. Altså, nu er tid og ressourcer er noget 266 
af det, som, som, jeg holdt faktisk lige et oplæg om det i sidste uge, altså, hvor 267 
lang tid tager en rekruttering proces, og hvis vi begynder at putte flere led ind, 268 
så skal vi virkelig kunne underbygge, hvorfor det er, at vi gør det. Altså, og 269 
hvad gør det så for at forkorte den overordnede proces her. Der kan man sige, 270 
det kunne kvalitetstjekket jo virkelig om noget være med til, netop fordi man så 271 
ikke, øh, har så stor sandsynlighed for at ryge ud i et genopslagsforløb. Men jeg 272 
tror, at det er virkelig, altså, øh, lean er jo virkelig, ja, hvad er det, det er jo 273 
nærmest so last year allerede nu. Men det der med at leanificere processer, er 274 
også noget, som sådan er landet hos det offentlige her 20 år senere, og man er 275 
meget opmærksom på det her med at få, få brugt krudtet rigtigt. Jeg tror, 276 
suppleret med, med et from kvalitetstjek af arbejdet, og det er måske det, vi 277 
hører allermest, det er, bare det at have en ekstern med ind over er jo en form 278 
for tjek, altså, man føler sig tjekket - altså, ikke som i tjekket 'moderne', men 279 
efterset, ikke. Og det er, det er med til de opper sig, det er med til, at de tænker 280 
sig om, når de holder deres interviews, det er med til, at de tænker sig om i 281 
forhold til hvem, de tipper. Men, men lige så vel som et uafhængigt tjek, så tror 282 
jeg, at det, at man, hvis man lagde nogle kræfter i faktisk at forberede sin 283 
proces, det er det, vi vender tilbage til igen og igen. Hvorfor er det, man ikke 284 
kalder folk ind til møder allerede inden, man har jobopslaget ude? Fordi man 285 
ved jo, at de her mennesker har travle kalendre for eksempel, ikke, så hvis man 286 
faktisk lavede sig en projektplan for det her lille miniprojekt, der hedder at 287 
rekruttere til stilling X. Og det gør det ikke. De hasler opslaget igennem, og så 288 
tænker de 'Gud, er ansøgningsfristen udløbet? Gud vi skal have fundet 289 
bedømmelsesudvalg. Gud, vi skal...' altså, så solid forberedelse - hold kæft 290 
hvor ville vi nå langt. 291 

 292 
00:19:52 – I  Ja, ja, bestemt, ja. Det er det forberedelse kan, ikke, altså. 293 
 294 
00:19:58 – MD Og en del af det kunne måske godt være så at hive en ekstern ind, og så sige 295 

‘sidder du lige og er øjne og ører på det her? Dobbelttjekker du lige, at vi ikke 296 
kun får tippet, altså, mine golfpartners, men at vi også lige kommer ud over 297 
rampen’, øh, og fordelt, altså, at vi ikke bruger sociale medier mere, kan nogle 298 
gange virkelig være puzzling, men, øh, ja.  299 

 300 
00:20:18 – I  Så sådan et uafhængigt kvalitetstjek ville påvirke jeres rekruttering, tænker du, 301 

umiddelbart i hvert fald, mest i forberedelse til at rekruttere? 302 
 303 
00:20:27 – MD Jeg tænker, det kunne vi, altså, det kunne forberede det hele, men jeg tror bare, 304 

at hvis man kombinerede en form for uafhængighedsperson, altså - og 305 
kvalitetstjek, ikke, det lyder måske også som om, de ikke gør det godt nok - 306 
men bare det der med at have en sparringspartner, der stiller sådan nogle åbne 307 
spørgsmål om, hvorfor gør du egentlig sådan? Fordi rigtig mange af dem ved 308 
ikke, hvorfor de gør, som de gør, men de gør det bare fordi sådan gjorde de 309 
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også i går. Øhm. Så kombien, tror jeg, af det uafhængige kvalitetstjek, som 310 
skulle løbe gennem hele processen, altså også stille spørgsmålstegn ved, 311 
‘hvorfor mødes du ikke med dit bedømmelsesudvalg? Hvorfor skal I kun køre 312 
den her bedømmelse på mail? Kunne det ikke være smart, hvis I bare også lige 313 
virtuelt tjekkede ind med hinanden?’ 314 

 315 
00:21:06 – I  Ja, så mere noget nytænkningen i virkeligheden i form af en ekstern 316 

sparringspartner? 317 
 318 
00:21:12 – MD Ja, absolut, ja. Øh. Sidde med på interviews og sådan noget, det er der, hvor det 319 

virkelig også, hvor de godt kan se bagefter ‘Gud, ja. Nå, ja. Det kan jeg godt 320 
se.’ Altså alt det der bias, som er rigtig svært at pakke op, ikke, hvis ikke man 321 
har en eller anden ekstern, der kan se ‘hvad søren’, ja. 322 

 323 
00:21:31 – I  Ja. Efter din overbevisning, hvad ville der så komme ud, eller, hvad kommer 324 

der til at komme ud af, at kvalifikationerne sådan i højere grad aftales jo, når 325 
stillingen besættes, i form af, igen, den nye stillingsstruktur, så der naturligt 326 
kommer mindre fokus på løbende forfremmelser? 327 

 328 
00:21:49 – MD Øh. Ja. Jeg tror, at jeg vil starte med at stille spørgsmålstegn ved, om det 329 

virkelig bliver sådan. 330 
 331 
00:21:55 – I  Ja, om det på papiret mere, end det er i praksis, eller? 332 
 333 
00:21:58 – MD Ja, altså, fordi, og nu er, det er så der, hvor vi har mest fokus på, hvad skal man 334 

sige, processen. Det det er jo en del af, hvad skal man sige, onboardingen, 335 
bagefter, ikke, hvor man ligesom sådan aftaler, hvad er udviklingspotentiale i 336 
de her stilling. Og det er faktisk måske der, hvor der mentalt skal ændres rigtig 337 
meget, Ikke, for den enkelte forsker. Jeg tror, det, jeg har set mig sådan mest 338 
varm på, men som vi også virkelig skal være kraftigt opmærksomme på, 339 
hvordan vi bruger, det er mulighederne for forfremmelse, som der åbnes op for 340 
på en lidt anden måde nu, altså, det har været lidt ufint indtil videre faktisk at 341 
bruge sådan noget som kaldelser, for eksempel. Øhm, men nu er der lidt mere 342 
lagt op til at sige, jamen det er jo faktisk et spørgsmål om at gøre det 343 
transparent, hvad der faktisk foregår, så man ikke laver, du ved, en CV-344 
beskrivelse af, hvad Hanne kan og kalder det et jobopslag. Altså, det er jo ikke 345 
fordrende for nogle mennesker, øhm, så jeg vil håbe, at det er noget, vi kan tage 346 
til os og få implementeret - det er noget, der også er under udvikling her 347 
halvandet år efter den, okay, et år efter, den stillingsstruktur trådte i kraft, fordi 348 
det er så nyt for os. Altså, nordmændene, igen, har gjort det flere år, hvor man 349 
var meget transparent omkring det er et form for opryk i din karriere. Præcis 350 
som man kender det fra det private erhvervsliv i virkeligheden, ikke. Men det 351 
er en mental ændring, der vil tage mere, altså tage mere end bare to-tre år at 352 
lave, ja. Jeg ved ikke helt, om det svarer på dit spørgsmål? 353 

 354 
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00:23:26 – I  Jo, men jeg hører det i hvert fald som om, at det, at det kommer til at gøre 355 
noget, kræver i hvert fald også, at det kommer til at foregå i praksis. Og hvis 356 
det gør, så kunne det godt have nogle sådan fordelagtige transparensting, i 357 
hvert fald, for, for rekruttering eller forfremmelse, når man først er rekrutteret. 358 

 359 
00:23:44 – MD Ja, man skal virkelig ikke undervurdere den skepsis, som vi møder ude i VIP-360 

miljøerne over den nye stillingsstruktur, altså, og frustrationen, eller den der 361 
næsten sådan lidt laissez faire agtige, kommer jo ikke til at holde i praksis, altså 362 
fordi tilbage også til den sådan love affair, man næsten har med, at det er 363 
publikationer, der er the be all and end all - det er en enorm mental omstilling, 364 
og de føler sig truffet på det, de selv synes, de er bedst til, nemlig vurdering at 365 
videnskabelig kvalitet. Altså, hvad vil det vil sige at være en god forsker? Det 366 
står lige nu på et stykke papir, der er stukket ud fra ministeriet, og så kan de 367 
ikke længere sådan belave sig på, hvordan de har gjort det hidtil. Og de er jo de 368 
fremmeste på deres egne felter. 369 

 370 
00:24:25 – I  Ja. Altså, nu ved jeg slet ikke, om du vil svare på det her, men den skepsis, du 371 

møder, tror du, det er noget, der bunder i, at man har svært ved at omstille sig, 372 
fordi man har gjort det, som du også selv siger på den her måde altid, eller er 373 
det måske nærmere en skepsis for selve den nye stillingsstruktur? 374 

 375 
00:24:41 – MD Ej, man er, altså, hvis der er noget af noget, man plejer i akademia, så er det jo 376 

at være skeptisk til forandring. Og det er, det er nærmest en trend i sig selv, 377 
eller det er også noget, man plejer, så at være så. Men jeg tror, her er der også 378 
et uheldigt samspil mellem de sidste 20 års omstilling til hele det nye public 379 
management regime, som nogle jo opfatter det som, ikke, øhm, og jeg tror den, 380 
den sådan generationsændring, som godt kan være på vej, måske med sådan 381 
nogle som mig og jer, men, men det er bare ikke os, der sætter dagsordenen 382 
lige nu. Altså, de professorer og lektorer, vi har, de er flasket op i det gamle 383 
system, og det er dem, altså, vi skal, vi skal 20 år frem, tror jeg, før at den her 384 
ændring faktisk vil have gennemslagskraft - og så har vi sikkert på det 385 
tidspunkt New New New Public Management, men den tid den sorg. Men for 386 
at vende tilbage til det, så tror jeg, det handler ikke om 387 
stillingsstrukturændringen som sådan - det handler om her med at få dikteret, 388 
hvordan man skal gøre noget anderledes, end man plejer. Igen tilbage til det her 389 
med at rekruttering er noget, de bruger en slippit af deres overordnede tid på, så 390 
når dei ny og næ en gang imellem skal gøre det, så skal det ikke være noget, de 391 
skal begynde at lære fra bunden, så skal de kunne implementere business as 392 
usual, øhm, og det er egentlig lidt den samme skepsis, der nogle steder er til 393 
ligestillingsarbejdet helt generelt. Det handler ikke om en skepsis mod at ændre 394 
praksisser, fordi det er ligestillingsfremmende - det handler om, at man generelt 395 
er skepsis mod at ændre praksis. 396 

 397 
00:26:12 – I  Ja, og det, det, leder os i virkeligheden ret fint sammen hen til det næste, som 398 

er den her nye stillingsstruktur, som jo er. Hvis man rent faktisk får det 399 
implementeret i sit arbejde og dem måde, man rekrutterer på - tror du, det er 400 
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noget, der vil have indflydelse, eller vil påvirke måske, den måde, man arbejder 401 
med kønsbalance eller kønsinklusion og den måde, man ser det ude på 402 
universitetet? 403 

 404 
00:26:32 – MD Absolut. Altså, jeg synes, vi hilser det jo enormt velkommen, for eksempel det 405 

her med, at man vægtlægger, øh, forskning og forskningsbaseret undervisning 406 
lige højt. Øh, altså også fordi man har, det måske en lille smule historisk data 407 
efterhånden, men der har på et tidspunkt været relativt tung evidens for, at 408 
kvinder har brugt markant mere tid på undervisning end mænd, som forsøger at 409 
snakke om kønbias i vurderingen af evaluering og undervisning, men hvis vi 410 
bare siger, at det er mænd, der har hevet forskningspointene hjem, men det er 411 
kvinder, der i rigtig, rigtig høj grad har gjort en kæmpe indsats for at lave nogle 412 
fede undervisningsmiljøer, så kan man jo godt tage den næste tanke og sige, at 413 
hvis vi ender med at vægte de to aktiviteter lige højt, så sidestiller vi også 414 
mænd og kvinders mulige chancer for at få en stilling. Øhm, og det et er jo så 415 
også det, der kan være udfordrende i forhold til implementeringen, ikke, altså 416 
fordi, den, den impact, som det så kan have på kønsbalance, sker så ikke i 417 
morgen, vel, så er vi tilbage til mit 20 års perspektiv, altså, i praksis vil de så 418 
altid kunne finde på et eller andet, ikke, og sige, jamen impact faktoren er 419 
måske stadig vigtigere, når det gælder forskning, eller også så kan vi tale om 420 
P3, som er den her lidt mere merky pind med hjemtagelse af eksterne midler, 421 
øhm, formidling i pressen, academic citizenship sådan lidt mere bredt, ikke, det 422 
er jo også en pind, som man har med også i den nye struktur - i hvert fald 423 
somehow somehow. Men jo, jeg vil, altså, vi hilste det meget, meget 424 
kærkomment, øh, da den her nye stillingsstruktur kom, især også, synes jeg, 425 
hvis vi slår en lille smule om det her studie, altså, adjunkter, studielektorer, 426 
altså, muligheden for også at synliggøre, det her er en undervisningsstilling, så 427 
man ikke laver et klassisk gammeldags lektorat, og så pøser på med 428 
undervisningforpligtelser, men at man faktisk får skilt de to ting ad. Altså, jeg 429 
tror, at det også kan gøre det nemmere i forhold til at forventningsafstemme 430 
med de enkelte VIP-medarbejdere; hvad er egentlig din primære kerneopgave 431 
her hos os? 432 

  433 
00:28:22 – I  Ja, så du tror måske bare i virkeligheden, at man vil se en anden fordeling af 434 

dem, der ansøger? Eller dem der varetager de forskellige fagområder og 435 
stilling? 436 

 437 
00:28:32 – MD Ja. Altså, ansøger - men jeg kunne så håbe på, at det også har en impact på, 438 

hvem vi så faktisk ansætter, ikke, altså, at, at vi tvinges til at få synliggjort i 439 
vores jobopslag, det er både din forskningsfunktion og din 440 
undervisningsfunktion, der er vigtig for os, sådan så man måske har 441 
muligheden for at få, få aktiveret de kandidater, der sidder og tænker ‘okay, 442 
min forskningsportefølje har lidt en lille smule under, at jeg de sidste tre år har 443 
banket et helt nyt master program op, men hey, det har pludselig også værdi, så 444 
kan jeg også godt søge’ - altså, jeg tænker, at det generelt er en bredde, og det 445 
har, det har lidt en kønsside den der bredde også, ikke, men helt generelt tænker 446 
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jeg også, at bredden er fed, altså, skønt, at vi har super innovative forskere, der 447 
tænker ud af boksen - men lige så skønt er det jo altså for et universitet, at vi 448 
har nogle super fede undervisere, der tænker ud af boksen. De to kerneopgaver 449 
er jo nu også, qua den nye stillingsstruktur, lige vigtige. Øhm, men det er et 450 
kæmpe mentalt skifte, altså, at vi ikke kun er en vidensfabrik, men også en 451 
vidensformidlingsfabrik, og at de to ting skal være lige vigtige, ikke. 452 

 453 
00:29:34 – I  Jo, bestemt. Som studerende, i hvert fald, vægter vi jo også undervisning 454 

enormt højt og kan virkelig, som du også selv siger, godt se værdien i, at de to 455 
bliver sidestillet. 456 

 457 
00:29:44 – MD Ja, og, altså, nogle af de fremmeste forskere er virkelig ikke nødvendigvis de 458 

bedste undervisere. Altså, det er jo også helt tilbage til sådan en klassisk med at 459 
nogle af de bedste medarbejdere ude i det private erhvervsliv bliver virkelig 460 
ikke nødvendigvis gode ledere, vel. Altså, der er sådan lidt, der er ikke sådan 461 
en default setting, der hedder, at fordi du er god fagligt, så kan du også 462 
formidle eller lede eller være, altså, medmenneskelig i relationer. Nope. Altså, 463 
jeg ville nødig have været undervist Albert Einstein, som om noget var det 464 
mest forstokkede - men jo elieminent videns, et eminent dygtigt menneske, 465 
ikke, men. Så, ja 466 

 467 
00:30:18 – I  Ja, så det er sidestilling af de to, der kommer til at gøre noget for kønsinklusion 468 

og kønsbalance, tænker du? 469 
 470 
00:30:25 – MD Det tænker jeg, at det godt kan, altså, hvis vi også skal tale på den bredere linje 471 

og snakke bare diversitet generelt, ikke, altså at vi kan få begge den type 472 
mennesker med ind ad døren; dem, der er mega fede undervisere og dem, der er 473 
mega fede forskere. Og der er en lille smule, og det er næsten, åha hvad skal 474 
jeg sige, det er sådan, jeg vil nødig falde ned i den der stereotype forestilling 475 
om, at ‘det er fordi, kvinder er så gode relationelle’, for det er jo bestemt ikke 476 
sådan, det er er, men der er en lille smule slagside lige nu, som er kønnet, det, 477 
det må vi jo bare sige, ikke. 478 

 479 
00:30:53 – I  Ja. For at prøve at bevæge os en lille smule mere tilbage til, hvordan 480 

rekrutteringen i virkeligheden foregår - og lidt mindre fokus måske på, på 481 
kønsbalancen og kønsinklusionen. Det skal vi nok komme tilbage til. Men 482 
shortlisting er det noget, I bruger på ph.d. Niveau? 483 

 484 
00:31:12 – MD Ja, vi bruger det, vi må gerne bruge det på ph.d.-niveau, men ja, ja – svaret er 485 

ja. 486 
 487 
00:31:16 – I  Ja. Er det også noget, I har mulighed for at gøre til andre akademiske stillinger 488 

- og er det noget i gør? 489 
 490 
00:31:22 – MD Ja og ja. Og så er I så heldige, at jeg har været med til at udfærdige 491 

shortlistning proceduren på SDU. Så, hit me. 492 
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 493 
00:31:31 – I  Ja. Vi har desværre ikke så mange, men det kan være, at det åbner op for nogle 494 

spørgsmål, vi ikke havde tænkt på fra start af. Men hvem sidder med det sådan 495 
overordnede ansvar for shortlistning? Det er så noget, du måske har været med 496 
inde over? 497 

 498 
00:31:41 – MD Jeg har i hvert fald været med inde over alle de heftige diskussioner, der var 499 

lige præcis om det, for det er jo der, hvor der sker en selektionsmekanisme, 500 
som der ikke nødvendigvis er særlig mange mennesker inde over. Altså, noget 501 
af det, der er skønt i den danske forskningssektor, er jo sådan set det her krav 502 
om, at der skal være udvalg til stede, når vi ansætter. Altså, jeg kan ikke bare 503 
gå ud og ansætte en ny ph.d.-studerende til min forskergruppe. Jeg skal faktisk 504 
have et form for udvalg i spil, men når vi så når til shortlisting, så giver vi ret 505 
stor selektionsmagt til ret få hænder. Det gør vi også på SDU – det er 506 
bedømmelsesudvalgsformanden, som, øh, som laver et form for udkast til 507 
shortlisting og siger, at det er det her, jeg ungefähr tænker, øh, er de kandidater, 508 
vi vil se til bedømmelse, og så indstiller bedømmelsesudvalgsformanden så til 509 
det, vi i fancy proceduresprog kalder ‘den ansættelsesbemyndigede leder’, og 510 
det er typisk institutlederen, hvis det er adjunkter og lektorer - det kan også 511 
godt være en forskergruppeleder, sådan så hvis der er en ph.d. i spil for 512 
eksempel, så behøver vi ikke at komme helt op på institutlederniveau. Øhm, og 513 
hvis vi har et professorat i spil, så vil det være en dekan. Altså, så man går lige 514 
steppet op over stillingen, det drejer sig om, ikke, der hvor myndigheden ligger 515 
til at ansætte. Så bedømmelsesudvalgsformandens smider den her liste afsted til 516 
lederen, der så skal godkende den. 517 

 518 
00:33:00 – I  Så i virkeligheden er der kun en enkelt person inde over den her frasortering i 519 

en frasortering? 520 
 521 
00:33:04 – MD Yes. Der er to mennesker, ikke, udvalgsformanden, der sorterer, og lederen, der 522 

godkender. 523 
 524 
00:33:09 – I  Ja, så der er jo så ikke, kan jeg høre, sådan et uafhængigt, igen, kvalitetstjek i 525 

shortlistingen. Er det noget, du tænker, vil gavne processen eller noget, der 526 
ville komplicere processen? 527 

 528 
00:33:21 – MD Øh, begge dele. Og så skal man så vægte, hvad der er vigtigst, ikke, altså jeg 529 

synes, det er problematisk, øh, kan i hvert fald blive problematisk, at der er så 530 
få mennesker inde over, øhm. Vi ser også nogle andre modeller andre steder, 531 
jeg ved, KU har lidt flere mennesker inde over for, der er en form høring af 532 
hvem, man har shortlistet i et form for udvalg, så vidt jeg husker, men det blev 533 
vurderet, da vi skulle lave den her procedure, at, øh, at hvis tanken er, at det er 534 
for at lette arbejdet og gøre processen mere smooth, så var det jo færre hænder, 535 
jo bedre. Hun tager en dyb indånding. Men det, der selvfølgelig er i det, det, 536 
altså, det er jo ikke en proces, der heller 100% foregår bag lukkede døre, fordi 537 
vi har jo også nogle kandidater, som har mulighed for så at stille sig 538 
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uforstående over for, at hvis de er blevet frasorteret, for eksempel, altså, og det 539 
er faktisk noget af det, der er den største udfordring ved brugen af 540 
shortlistingen, det er kommunikationen til de kandidater, der ikke er røget med 541 
på listen. 542 

 543 
00:34:24 – I  Vil det være den samme person, som har stået for frasorteringen, der skal 544 

vende tilbage på den undren, der kan være over frasorteringen? 545 
 546 
00:34:32 – MD Nej, det er sådan noget, man ordner hos den administrative medarbejder. Og så 547 

har vi forsøgt at formulere os efter, ja, efter, vi har faktisk, vi indhentet en ret 548 
god del erfaring fra KU, fordi de virkelig blev lagt ned af sager relateret til det 549 
her. Det er jo fordi, der er, i det danske system, faktisk et krav formuleret om, 550 
at man har ret til en bedømmelse, man har ret til en individuel bedømmelse, når 551 
man søger en akademisk stilling, og den ret tager vi jo fra dem på en eller 552 
anden måde, så man skal virkelig sikre sig, at man har lovhjemmel på plads i 553 
sin kommunikation, eller så kan vi, de har virkelig brugt mange ressourcer på, 554 
på frustrerede ansøgere. 555 

 556 
00:35:12 – I  Og det er så den kommunikation, der havner hos det administrative og ikke... 557 
 558 
00:35:16 – MD Administrativ HR - det er typisk en institutsekretær, eller hvad der kan være 559 

ude på universitetet, der står for de mails, øh, og den opfølgning, der må være 560 
omkring det. Øhm. Så, øh, jo, altså det er, det er helt klart et interessant greb, vi 561 
er begyndt at tage i dansk forskning. Man kan sige, vi gør det jo, fordi det også 562 
bruges internationalt, og det er også en måde at sikre os, at vi bruger 563 
ressourcerne i, særligt vores bedømmelsesudvalg jo, rigtigt, for det er dem, der 564 
ellers drukner i måske 57 lektoransøgninger. Hvor hvis vi kan skære det ned og 565 
sige ‘forhold jer til de her 15’, plus vil jeg sige, shortlistningen er også en måde 566 
at gøre transparent, hvad der måske har været foregået allerede. Altså, de har jo 567 
lynhurtigt i udvalgene godt kunne se, ‘det er de her 15, vi skal kigge på’, og så 568 
har man skrevet noget nær en standard tekst til de 40 andre. Det er så det, vi 569 
synliggør nu ved at sige, vi er faktisk ikke effektivt og bedømme de der 40 570 
andre, vel. Så, så der kan også være gode ting at sige om brugen af shortlisting. 571 

 572 
00:36:14 – I  Ligger der nogle, hvad kan man sige, konkrete kvalifikationskriterier, som man 573 

vil kigge på ved hver, altså, hver gang man ligesom står for at shortliste, eller er 574 
det vurderet fra gang til gang? 575 

 576 
00:36:27 – MD Ja, det var, ja, nej, det sådan noget, vi fik faktisk gennemført, at, øh, 577 

bedømmelsesudvalgsformanden må kun shortliste baseret på de kriterier, man 578 
har skrevet frem i jobopslaget. Det vil sige, hvis ikke man har fået skrevet 579 
tydeligt frem i opslaget, at man faktisk også syntes, det var sejt, hvis man 580 
havde publiceret i nature, så kan det ikke være et krav, man ligger til grund for 581 
sin shortlisting. Og det skal stå i jobopslaget, at man, øh, muligvis bruger 582 
shortlisting, igen tilbage til kommunikationen med ansøgningerne, ansøgerne 583 
undskyld, øhm, og det er noget, vi har præciseret meget tydeligt i de processer, 584 
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vi har været inde over; ‘husk nu at det er de her bullet points, du selv har i 585 
øvrigt været med til at skrive måske, ikke, det er de bullet points, du kan 586 
forholde dig til og nothing else. Du kan ikke blive forført af, netop, fancy 587 
publikationer og sådan noget, hvis det, der er vægtet i opslaget, er, at man skal 588 
have erfaring med at stable nye miljøer på benene’. Altså, så kan man jo have 589 
en nok så skøn publikationsrecord, men hvis man overhovedet ikke har prøvet 590 
det før, så er det ikke aktuelt. 591 

 592 
00:37:26 – I  Nej. Hvem vil, hvem vil oftest stå for at formulere de her jobopslag hos jer? 593 
 594 
00:37:32 – MD Øh, ansættelsesudvalgsmedlemmer. Og der er det nogle gange. øh, at 595 

bedømmelsesudvalgsformanden har været inde over, og det ser vi sådan set 596 
helst, fordi typisk er man jo bedømmelsesudvalgsformand, fordi man har 597 
fagligt kendskab, og derfor kan det være ret vigtigt, at i hvert fald blev ført 598 
omkring, har vi fået fremskrevet det her fagområde korrekt, altså, bruger vi de 599 
rigtige termer osv. osv., så det vil være ansættelsesudvalget, som så også har 600 
lederen med indover som godkender. 601 

 602 
00:38:04 – I  Ja, så vil være på tværs af alle de akademiske stillinger, at det er 603 

ansættelsesudvalget, der har hovedansvaret, om ikke andet, for at formulere 604 
jobopslag? 605 

 606 
00:38:12 – MD Ja, jeg vil sige, de ansættelsesudvalgsmedlemmer, der er kendt på det 607 

tidspunkt, for udvalget kan godt vokse, øh, efter, efter fristen er udløbet - især 608 
på stillingsopslag, der måske har været åbne, og hvor man får nogle mennesker 609 
ind ad døren, som man tænker ‘hov, de, de kan noget i fagområder Q, og der 610 
har vi jo Hanne og Lars, der er gode til det, så dem hiver vi lige med ombord. 611 
De der ansættelsesudvalg, lad mig sige det sådan, at de er meget fleksible nogle 612 
gange. 613 

 614 
00:38:39 – I  Okay, så hvordan bliver sådan et udvalg nedsat, siger du? Altså, er der en 615 

proces, man skal igennem for at sætte sådan et udvalg her, eller? 616 
 617 
00:38:45 – MD Nej, man kan sige, de mennesker, som helt indledningsvis har identificeret 618 

ansættelsesbehovet, de gør det jo typisk, fordi de også er dem, der har 619 
ekspertisen til at kunne gennemføre en ansættelse, altså, de ved, hvad det er, 620 
der ledes efter, hvordan der skal spørges ind til at afdække osv. osv. Og så har 621 
vi nogle kriterier for repræsentation i udvalgene, så der kan du sige, at der er en 622 
form for, hvad skal man sige, procedure omkring det. Øhm, nu sidder jeg lige 623 
nu faktisk med en institutlederstilling, som ikke er en VIP-stilling som sådan, 624 
men stadigvæk en ledelsesstilling, og der har man nogle krav til, at man skal 625 
have repræsentanter både fra VIP- og TAP-siden, man vil gerne have, så vidt 626 
muligt, stillingskategorier repræsenteret, man vil gerne have nogle studerende 627 
også inde over, og det, det vil der også være en form for stræben efter ved de 628 
andre akademiske stillinger. Altså, man vil gerne have en decideret kollega 629 
med, man vil måske også gerne have en anden forskergruppeleder, hvis man 630 
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leder efter en lidt senior position, ikke, sådan så man kan tale ind i, hvad vil det 631 
sige at have det ansvar her hos os. 632 

 633 
00:39:46 – I  Ja, er der også, I de kriterier for, hvordan udvalget er sat sammen, er der da 634 

også en indtænkt køn? 635 
 636 
00:39:56 – MD Øhm, fordi det er forskelligt fra fakultet til fakultet, så kan jeg ikke sige ‘ja, det 637 

er der hos alle’, men vores samfundsvidenskabelige fakultet har det som et 638 
kriterie, at ansættelsesudvalget skal have både mænd og kvinder repræsenteret - 639 
og også gerne både danske og internationale medarbejdere. Men vi har en 640 
generel regel på SDU, der hedder, at alle vores bedømmelsesudvalg skal 641 
tilstræbe kønsbalance. Så, der er regler for bedømmelsesudvalget, men ikke for 642 
ansættelsesudvalget. 643 

 644 
00:40:22 – I  Og nu, vi kommer også ind på det senere, men når du siger ‘kønsbalance’, 645 

hvordan, ja, den er jo altid sådan, hvordan man vurderer, at der er balance – er 646 
der noget, I operer ud fra, er der en aftale, et kriterie... 647 

 648 
00:40:36 – MD Nej, nej. Jeg tror, formulering er, at man skulle tilstræbe så vidt muligt ligelig 649 

repræsentation af mænd og kvinder, men det skal jo så holdes op imod, at alle 650 
vores udvalg, når det gælder bedømmelse, har et ulige antal medlemmer. Altså, 651 
netop fordi, at man skal, hvis man har en uenighed, så skal der være mulighed 652 
for at lave flertal – de sidder typisk tre eller frem eller syv, for eksempel. 653 

 654 
00:41:01 – I  Ja... 655 
  656 
00:41:02 – MD Øhm, så den balance, og åha, nu ved jeg ikke helt, hvor meget, jeg kan snakke 657 

om det, men vi har en spændende lille anekdote omkring det, som hedder at, 658 
ordlyden går på, at man skal tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder i 659 
bedømmelsesudvalget. Jeg har en samtale med en 660 
bedømmelsesudvalgsformand, som siger til mig, ‘jeg ved jo godt, at jeg skal 661 
lede efter en kvinde’. Så siger jeg altså ham, ‘jeg tror faktisk ikke, det er sådan, 662 
vi har reglen formuleret, jeg tror, det er en balance, der så skal tilstræbes’. Det 663 
forstod han ikke, hvad jeg mente, fordi han har, han har rigeligt svært ved i 664 
forvejen at finde kvinder til sine udvalg, fordi han sidder i et fagområde, der er 665 
meget mandsdomineret, så for ham, så har han så mentalt oversat den regel til, 666 
at han skal i hvert fald bare have fundet sig en. Men fast forward 20 år, og hans 667 
felt bliver mere og mere balanceret - men så sidder han stadigvæk og har 668 
indarbejdet i sin praksis, at han bare skal lede efter en, så er han home safe. Så 669 
det er sådan lidt en interessant, og meget biased i virkeligheden, forståelse af 670 
oversættelsen af reglen til hans praksis. Altså, selv i udvalg, hvor han har syv 671 
medlemmer, leder han stadig kun efter en kvinde, ikke. 672 

  673 
00:42:07 – I  Det er jo det, der kan opstå, tænker jeg, i den her ordlyd, nemlig som du siger, 674 

‘så vidt muligt tilstræbe sig balance’, er jo lidt op til fortolkning. 675 
 676 
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00:42:18 – MD Ja, og han er i hvert fald, altså, jeg vil også sige, det er sådan noget med 677 
ordlydsfortolkning kontra motivation bag, ikke. Altså, det er jo den som han, 678 
han, han i hvert fald ikke har købt ind på, på samme måde, som os, der sidder 679 
og arbejder med det, har. Og når det så er sagt, vil sige det er rigtig svært for 680 
nogen af vores fagområder, det skal man ikke undervurdere, det er svært for 681 
dem - det er også svært for de kvindedominerede fagområder at finde mænd. 682 
Og de få, der er, får rigtig mange henvendelser, øhm, når det så er sagt, så må 683 
man bare sige, det lykkedes jo for nogle andre, så så må vi være lidt bedre til at 684 
lede. Altså, så er vi tilbage til scouting arbejde - også når det gælder 685 
udvalgsmedlemmer. Men, så må man sgu bare lede det bedre. 686 

 687 
00:42:55 – I  Så det er en scouting opgave i virkeligheden, det her, mere end det er... 688 
 689 
00:43:00 – MD Det, det vil jeg mene - at finde bedømmelsesudvalgsmedlemmer eksternt, som 690 

det jo så er, der må man sgu bare gøre sig umage, I’m so sorry, øh, ja.  691 
00:43:13 – I  Nå, jeg trækker lige lidt tilbage engang til jobopslaget igen, hvis det er i orden. 692 

For nu snakker du om her, at det vil være det her ansættelsesudvalg, der 693 
primært står for at formulere det, nogle gange i samråd med en institutleder, så 694 
vidt jeg forstod, ikke? 695 

 696 
00:43:29 – MD Jo. En form for leder i hvert fald, altså, den, der er primus-leder på det, ikke. 697 

De skal godkende ordlyden. 698 
 699 
00:43:30 – I  Okay. Vil det så også være ansættelsesudvalget, som beslutter, hvor det her 700 

opslag så bliver bragt?  701 
 702 
00:43:44 – MD Øh, både og - der er også nogle fakultære retningslinjer for det. Altså, vi har, 703 

alle fakulteterne har retningslinjer om, at opslaget skal ud internationalt, for 704 
eksempel. Og så har man så på de enkelte fakulteter, øh, afhængig af hvor det 705 
er fagligt relevant, har de nogle regler for sig selv for, hvad for nogle 706 
tidsskrifter, for eksempel, de som minimum skal ud at bo i, øh, hvad for nogle 707 
fagblade herhjemme man som minimum skal have det ud at bo i - det kommer 708 
altid op på vores egen hjemmeside, selvfølgelig. Men det handler også om, at 709 
der er nogle af de der platforme, man så har investeret nogle penge i for at have 710 
adgang til de jobfora, altså, Nature, for eksempel, og Science og sådan nogle. 711 
Jeg vil skynde mig at sige, at udover ansættelsesudvalget, så er der jo også det 712 
administrative apparatus, som i høj grad også er dem, der er med til at få sådan 713 
et jobopslag stykket sammen - ikke mindst fordi de typisk vil få en henvendelse 714 
fra lederen, øh, der går noget a la ‘hej Karen. Nu skal vi igen slå et adjunktur 715 
op, sender du mig lige, sidste gang vi gjorde det, den ordlyd på det opslag, og 716 
så kan vi lige tweake den lidt’, ikke, og vupti, altså, det er sådan lidt den, ikke, 717 
vi er jo et bæredygtigt universitet, der dermed går ind for genbrug (der grines) - 718 
også selvfølgelig på den front. Øhm, så, det er virkelig ikke at forklejne det, det 719 
arbejde, der også administrativt ligger bag ansættelsesudvalget, som sådan en 720 
støttefunktion. Men jo altså, der er de her regler for, hvor det skal hen at bo 721 
sådan som minimum. 722 
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 723 
 724 
00:45:09 – I  Ja, og det er så, alt afhængig af stillingen og fagområdet, vil det være på 725 

forskellige platforme og tidsskrifter... 726 
 727 
00:45:14 – MD Ja, ja, præcis. Hvor man, altså, afhængig af fakultetets, hvad skal man sige, 728 

regler for det. Og nogle institutter har også nedfældet eksplicit, de siger, vi vil 729 
altid slå op i den og den og den journal, for eksempel. Og det er jo smart nok, 730 
hvis de forholder sig til det og i øvrigt tydeliggør, at de forholder sig til det, så 731 
vi andre også har en forståelse af, nå okay, det er de journals, I vurderer, er 732 
jeres default setting - altså jeres hjem, ikke. 733 

 734 
00:45:41 – I  Ja, selvfølgelig. Vi har allerede været lidt inde på det i forhold til det her med 735 

parametre for at blive ansat, og det her med, at der har været enormt stort fokus 736 
på publikationer førhen. Det lød også på mig som om, at det også har været 737 
tilfældet hos jer, at det er noget af det, der har været vægtet klart højest i 738 
ansættelseskriterier. (Der nikkes). Er det noget, altså, er der noget, hvor der er 739 
udarbejdet nogle konkrete, sådan, kvalifikationskriterier for, hvad der bliver 740 
vægtet, eller vægtningen - og måske i høj grad også nu i overgangen til ny 741 
stillingsstruktur?  742 

 743 
00:46:16 – MD Øhm, jeg vil sige, på den måde kan man sige stillingsstrukturen måske er 744 

kommet lidt ubelejligt, fordi vi var kun lige begyndt at få smurt vores fakulteter 745 
nok til, at de faktisk kom med på idéen om, at de skulle udarbejde nogle 746 
kvalificeringsmatrixer - herunder lige præcis nogle retningslinjer for, altså, skal 747 
man have en, en lovende international publikationsprofil eller en stærkt 748 
etableret international publikationsprofil, og hvordan oversætter man det til 749 
praksis - er det to publikationer eller otte publikationer, for eksempel, så de er 750 
egentlig nogle af dem begyndt at tænke de her ting, altså samf.-, HUM- og 751 
NAT-fakulteterne hos os har allerede udarbejdet sådan nogle matrixer, og de 752 
ligger i øvrigt eksternt tilgængelige, hvis I vil se dem som eksempler, men, 753 
øhm, men der er der nogle rettesnore for, altså, hvordan skal det her sådan 754 
vægtes i praksis. Det er i øvrigt der, hvor mange igen ikke helt får konsulteret 755 
de her i øvrigt smukke matrixer, altså, jeg får mange opslag ind ad døren, hvor 756 
det er mig, der må sige til dem, ‘ved du godt, at dit fakultet har nedfældet på 757 
papir, de bullet points, du skal skrive lige her i din kriterieoversigt. Den ligger i 758 
øvrigt på det her link internt på dit eget intrasite’. Nå, men, øhm, jeg vil så sige, 759 
at ja, det er der et blik for, altså, det er et blik for, at vi ikke kan bede en ph.d.-760 
studerende, for eksempel, medsende ti publikationer, øhm, og vi har også, der 761 
er også nogle retningslinjer for, at når de så beder om publikationer, så 762 
opfordrer vi dem jo til for eksempel, kun at medsende de fem, man vurderer er 763 
relevant for stillingen. Altså, en professor, n professorkandidat har måske på 764 
det tidspunkt 100+ publikationer i sin portefølje, og det er noget af det, som 765 
bedømmelsesudvalget drukner allermest i. Det er at skulle sidde og trælle 766 
publikationer igennem. Så på den ene måde, så er det det, de synes, de hader 767 
ved deres arbejde, fordi det tager tid, og på den anden side, så er det det eneste, 768 
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som man måske er helt mejslet i sten enige om, at det er mega afgørende, at 769 
man har publiceret forskning. 770 

 771 
00:48:12 – I  Efter min vurdering troværdige rettesnor, som du er i gang med i forhold til 772 

vægtning, er det noget, der kan blive til konkrete kriterier jer på et tidspunkt? 773 
 774 
00:48:12 – I  Ja. Efter din vurdering, tror du, de her, den her rettesnor, som du siger, I er i 775 

gang med i forhold til vægtning, er det noget, der kan blive til konkrete kriterier 776 
hos jer på et tidspunkt? 777 

 778 
00:48:23 – MD Ja, jeg synes jo, at det allerede er det, altså, jeg synes jo det her med, at de har 779 

de her matrixer, det gør, at de er opmærksomme på at skulle gå nogle runder 780 
med sig selv om, hvad skal der faktisk til for at blive lektor hos os. Altså, 781 
hvordan ser det anderledes ud end at være adjunkt. Øhm, og det er også noget, 782 
som de siger, har givet dem enormt meget i fagmiljøerne, faktisk bare at have 783 
den samtale. Altså, fordi, det der med faktisk så at blive bevidst om vores 784 
‘okay, vores forskningsmiljø, der er det her naturligt en forskel, og i andre 785 
forskningsmiljøer er det overhovedet ikke naturligt, at det skulle være en 786 
forskelsparameter på tværs af stillingskategorierne’. Så vil jeg sige, at det er 787 
noget, der skal, der skal ned og laves på institutniveau som minimum - det er 788 
svært at lave generelle kriterie. 789 

 790 
00:49:07 – I  Ja, selvfølgelig. Og nu bliver det meget igen efter din overbevisning, for det 791 

ved jeg godt, kommer til at være afhængigt af, hvor man er henne; hvilken 792 
stilling og hvilket fagområde - men eventuelle huller i cv'et, som barsel eller 793 
forældreorlov eller eventuel aftjening af værnepligt, hvordan er det noget, som 794 
påvirker, hvordan man anskues som ansøger? 795 

 796 
00:49:33 – MD Øh, der er det igen de faktultale, sådan, man kan sige, vi har jo så fem, kan man 797 

sige, typer af rettesnore, ikke, men de to, jeg lige senest har haft i hånden, der 798 
står det eksplicit i vejledningerne til vores udvalg, at det skal medregnes på en 799 
sådan måde, at man ikke sammenligner, altså, at det faktisk skal tages højde 800 
for, så man ikke sammenligner en femårs karriere med to års orlov med et 801 
andet menneske med en femårskarriere, som ikke har haft de to års orlov, så 802 
skal denne her person faktisk hellere sammenlignes med en tre års 803 
forskningskarriere. Øh, og der har man ekspliciteret det ud og sagt, at det er 804 
parental leave, altså ikke maternity, men parental leave, og så, præcis, altså, 805 
orlov for personal reasons, det kan også være pasning af en syg mor, for 806 
eksempel, eller orlov, fordi man har haft erhvervslivsansættelser - der er jo 807 
også nogle af vores fagområder der, hvor folk, de sådan shopper lidt ud og ind 808 
af academia, øhm, men det har de gjort tydeligt, at der må man ikke, altså, der 809 
dur det ikke at tidsmæssigt sammenligne. 810 

 811 
00:50:29 – I  Nej. Er det din vurdering så måske nok nærmere, at der er ses forskelligt til de 812 

måder at være ude akademia på, når man vurderer en ansøger? 813 
 814 
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00:50:42 – MD Det tror jeg nok. Øhm. Nu skal jeg igen, altså, det der, man har siddet i rigtigt 815 
mange interviews processer, og man har hørt ting, der nok faktisk burde være 816 
stillet for en domstol, men ja. Grelle, grelle ting. Hvad skal jeg svare, som er 817 
inden for rettesnoren af, hvad jeg må svare. Øh. Jeg tror ikke, at man skal være 818 
blind for, øh, nej, jeg starter lige et andet sted. Jeg tror, der er et blik for, at for 819 
eksempel det her med at have barsel, det er blevet omtalt så heftigt i medierne 820 
de sidste par år, at der nu er et blik for, hvad det gør ved folks karriere. Et eller 821 
andet sted dels uanset køn, men også i takt med, at vi faktisk har en generation 822 
af unge mænd, som søger vores stillinger nu, som i lige så høj grad har en 823 
interesse i at tage del i hjemmearbejdslivet, altså hjemmearbejdet og 824 
familiearbejdet, om man så må sige, i højere grad, end man måske har set før. 825 
Øh. Og så den er der, øhm, når det så er sagt, så er jeg jo selv blev mødt med, 826 
ikke, altså da jeg søgte min ph.d., ‘puha, 30 - kan fortælle os mere om det?’ 827 
Hvad er det for et spørgsmål, I stiller lige nu, altså, kan du røbe mere i dit 828 
spørgsmål? Jeg ved ikke, hvor vi på vej hen nu, og er vi inden for lovens lange 829 
rammer her. Men jeg tror, altså, det der med at eksplicitere det ud i vores 830 
rettesnore til vores bedømmelsesudvalg. For man kan heller ikke, man skal 831 
ikke tie det ihjel - så er det faktisk federe at så sige, at I skal virkelig være 832 
opmærksomme på, at det ikke er noget, der må tælle ned her. Det tror jeg er 833 
vigtigt. Jeg vil hellere have, at det står der, end at det ikke står der. Meget 834 
hellere. Og så er det klart, at det, har man haft orlov, fordi man har været chef 835 
hos TDC, så er det klart, at det jo point i bogen. Har man været på orlov fordi, 836 
at man fik, øh, lille Pia, så er det ikke noget, der giver noget rigtigt, vel. 837 
Samtidig som at vi hører alle vores ledere utvetydigt sige, har man haft, øh, 838 
erfaring med at jonglere en tidlig forskerkarriere og to børn, så har man 839 
nærmest mere ledelseserfaring end de mennesker, der ikke tilsvarende har 840 
skullet lægge samme puslespil i deres privatliv.  841 

  842 
00:52:57 – I  Ja, og tror du, det tror du måske er en indstilling, der kommer til at ses mere nu, 843 

eller? 844 
 845 
00:53:03 – MD Ja, altså, jeg tror i hvert fald, også fordi vi faktisk har nogle mandlige yngre 846 

kolleger, som også siger ‘hvor er min barsel henne? Altså, hvor er min 847 
øremærkning? Hvad har jeg muligheder?’. Øh, så, og det er faktisk derfor, at de 848 
er rigtig interessant i et ligestillingsperspektiv også at have med på banen, og 849 
synliggøre at det arbejde, vi laver, handler jo ikke kun om, at vi, jo selvfølgelig 850 
også skal have flere kvindelige professorer, men det handler jo faktisk også om 851 
at sikre, at der kan være en lovlighed i, at man også som mand ikke er til 852 
rådighed 24/7, altså. 853 

 854 
00:53:34 – I  Ja, selvfølgelig. I sådan lidt forlængelse af både det her med huller i CV'et og 855 

også jobopslag og ansættelsesudvalg - vil det så typisk være nogle fra 856 
ansættelsesudvalget, der også sidder med til en eventuel jobsamtale, eller er vi 857 
da tilbage hos lederen? 858 

 859 
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00:53:51 – MD Ej, det vil være helt klart, altså det, som man måske kan kalde samtalepanelet, 860 
der er det samme persongalleri, der går igen i ansættelsesudvalget, og typisk 861 
hvis man har været mange inde over ansættelsesudvalget, så er det faktisk også 862 
lidt en udvælgelsesproces, hvem der så skal ske med ombord i jobsamtaleregi. 863 
Plus at det er der, hvor man lige laver det der tjek, der hedder ‘hvem har vi 864 
egentligt repræsenteret?’, altså tilbage til det, jeg sagde før, altså, har man alle 865 
stillingskategorier, for eksempel, med ombord, hvis det er relevant for 866 
stillingen, øhm, og ved særlige kringlede opslag, hvor vi måske også har fået en 867 
del interne ansøgere, så kan det også være forskelligt fra interview til interview, 868 
til den samme stilling, hvem der sidder med og interviewer. 869 

 870 
00:54:35 – I  Vil det så være en, omkring endelig ansættelse, er det da en beslutning, der 871 

træffes i samråd med alle, der har været med, eller er det en, ja... 872 
 873 
00:54:44 – MD Ja, det er det. Der sidder man så og tager bestik af, sådan, det samlede indtryk 874 

og dem, der måske så har, af forskellige årsager, ikke været med til alle 875 
interviewesene, bliver jo selvfølgelig opdateret på, han eller hun gjorde det 876 
godt, eller de mangler lige, eller vi skal bruge mere af, eller, ja. Det er meget 877 
interessant i virkeligheden, når man begynder at tænke over det, ikke, at det 878 
ikke er de samme mennesker, der er med til alle interviewesene, hvordan Søren 879 
kan man så lave en samlet vurdering, men det går åbenbart. 880 

 881 
00:55:09 – I  Ja, det er faktisk, det er faktisk imponerende. Også at så mange mennesker kan 882 

nå til enighed. Det kan også være, at det nogle gange er en udfordring, det skal 883 
jeg ikke kunne... 884 

 885 
00:55:21 – MD Nej, men igen så vil jeg sige, selvom når vi har vores eksterne opslag, så er der 886 

måske lidt en enighed om, at, altså, ‘Lars skal vi som minimum have ansat i 887 
den her stilling’, og så er jokershowet, som de så har i processen, det er at se, 888 
om der kommer nogle andre ind ad døren, som man så kan tilbyde noget andet. 889 
Altså, det er også, det er faktisk nærmest i sig selv at bruge en pseudo proces 890 
som en form for scouting, altså det har vi hørt gode eksempler på, at så ender 891 
man med at tilbyde måske noget midlertidig tilknytning til SDU til et 892 
menneske, som man har fået i fiskenettet til, hvad der egentlig bare var en 893 
intern opryksrekruttering, ikke.. 894 

  895 
00:55:56 – I  Jo, ja. Vi har været lidt inde sådan over i forhold til køns repræsentation inde 896 

hos, altså, på dit universitet - ville du mene, at der var et problem med 897 
kønsbalance på det akademiske område sådan lidt mere generelt set? 898 

 899 
00:56:10 – MD Ja. Problemet er, er manglende kønsdiversitet i, faktisk i uhyggeligt mange 900 

fagområder, og med både mandlige og kvindelige fortegn. Vi har desværre 901 
endnu god statistik på repræsentation af folk, der ikke identificerer sig som 902 
binære, men hvis vi bare bliver i det sådan N/K. Men det er jo alle fagområder, 903 
altså, når vi ser til Norge, som er lidt min faglige referenceramme, at de har 904 
kvotering på både ingeniørstudierne, da de har flere år, nu har de jo faktisk 905 
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også på psykologistudiet, fordi der er for mange kvinder. Og vi ved fra den 906 
psykologiske, altså, forskning på psykologien og psykiatrien, det er, at man jo 907 
faktisk bruger køn som en parameter, når man udvælger sig en psykolog. Og 908 
hvis vi kommer til at stå i en situation om ti år, hvor man ikke i Norge kan gå 909 
til en mandlig psykolog, fordi det ikke findes, altså, det er jo en kæmpe 910 
udfordring - ikke mindst når man snakker om mænds mentale helbred som er 911 
sådan across the board radikalt værre end kvinders, af forskellige årsager, men 912 
det er den største udfordring, vil jeg sige, og vi ser det jo også i rapporterne, der 913 
kommer ud nu for krediteringsinstitutionen, det gør en kæmpe forskel for 914 
studiemiljøet, undervisningsmiljøet, kvaliteten af uddannelsen, at man ikke har 915 
en bedre, et bedre mix af mennesker. Altså, mix af mennesker – hvor bliver det 916 
af? 917 

 918 
00:57:38 – I  Ja, hvordan, nu var du selv sådan lige lidt inde på det, men jeg ved ikke, din 919 

holdning i hvert fald, og måske også dit universitets i virkeligheden, hvis du 920 
kan sige noget om det, holdning til noget som kvote ansættelser - er det noget, 921 
du kan sætte et par ord på i virkeligheden? 922 

 923 
00:57:56 – MD Ja. Hun tager endnu en dyb indånding. 924 
 925 
00:57:59 – I  Ja, det er også nogle tunge spørgsmål. Det beklager jeg. 926 
  927 
00:57:56 – MD Nej, jeg tror bare, jeg tror, øh, for at lykkes med ændringer på 928 

ligestillingsområdet og for eksempel at nå det der mix af mennesker, jeg lige 929 
havde en drøm om før, så skal man arbejde, øh, man skal arbejde aktivistisk og 930 
pragmatisk på samme tid. Aktivistisk vil være i Danmark at indføre kvoter – 931 
pragmatisk i Danmark vil være ikke at indføre kvoter, fordi vi lever i et 932 
samfund, der ikke er vant til kvotering. I Norge er de vant til kvotering – de har 933 
også kvoteret ind en samisk repræsentation, for eksempel i deres Stortinget, 934 
altså Folketing i Norge, det vil sige, det ikke lige så farligt at begynde at snakke 935 
om kvoter i Norge, fordi man i andre sammenhænge har været vant til at bruge 936 
det. I Danmark er vi meget lidt glade for kvoter, ikke. Vi er meget mere 937 
liberale; enhver er sin egen lykkes smed, vi skal ikke pille ved resultatet af ting. 938 
Og jeg vil så også sige, at der også sådan en teoretisk, altså, det er lidt også 939 
teoretisk velforankret det her med, at hvis vi piller ved resultatet, hvad har vi så 940 
gjort ved processen. Det er jo processen, der egentlig på den lange bane skal 941 
ind og pilles ved, sådan så vi fastsikrer nogle andre resultater, end vi får lige 942 
nu, ikke. Så, så jeg tror simpelthen ikke, at vi har mulighed for at nå 943 
hensigtsmæssigt derhen, hvor vi gerne vil, hvis vi kvoterer. 944 

 945 
00:59:25 – I  Okay. Ja. Hvad med sådan noget som, og er det på tværs af, hvad kan man sige, 946 

sådan, alle måder at lave kvoteansættelser? Altså, vil der være en måde at 947 
kvoteansætte, som vil være gavnlig - sådan, ud fra dinvurdering? 948 

 949 
00:59:40 – MD Øh, jeg vil hellere sige, øhm, hvad er det, vi vil kvotere i vores 950 

rekrutteringsproces? Fordi allerede nu når vi har stillet krav om, at der skal 951 
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være både mænd og kvinder i vores udvalg, for eksempel, det er jo også en 952 
form for kvotering. Det er jo at sige, at vi fordelagtiggør en kvinde i udvalget 953 
frem for en mand. Sådan noget synes jeg jo er lidt sjovere at kigge på, fordi det 954 
bor inde i processen  955 

 956 
00:59:59 – I  Ja, så sådan noget, som soft quotas måske er mere, eller hvad man kan... 957 
 958 
01:00:03 – MD Ja, ja, og så vil jeg sige, altså, så er det jo lidt ærgerligt, at vi i Danmark også 959 

har en ligestillingslovgivning, som, som modarbejder det - for eksempel at 960 
opfordre underrepræsenterede grupper til at søge stillinger, det må man ikke i 961 
Danmark - du skal søge dispensation hos ministeriet, hvis du skal have 962 
mulighed for at bruge den ordlyd i dit jobopslag. Positiv diskriminering, 963 
omvendt, er ekspliciteret i den norske ligestillingslovgivning som noget, der er 964 
ønskeligt for at opnå en bedre ligelig repræsentation i samfundet, så man kan 965 
sige hele det lovgivningsmæssige udgangspunkt er også markant forskelligt. Så 966 
hvis jeg skal tale ud fra den kontekst, jeg arbejder I lige nu, og den mulighed 967 
for at udføre mit arbejde, jeg har, så bliver jeg nødt til at sige, at så er kvoter 968 
ikke vejen frem. Af sociale-, samfundsmæssige- og lovgivningsmæssige 969 
årsager 970 

  971 
01:00:54 – I  Ja. Tak, det var et rigtig godt og fyldestgørende svar. (Der grines). 972 
   973 
  Off the record statement 974 
 975 
01:01:22 – I  Jo, helt bestemt. En sådan, en optimal kønsbalance, ud fra din vurdering, nu har 976 

vi været lidt inde på, at det på jeres universitet ikke er særlig ekspliciteret i 977 
forhold til, hvornår er der kønsbalance. Hvis du skulle komme med, det må 978 
gerne være personlige vurdering, hvad er den optimale kønsbalance - hvor er vi 979 
så henne? 980 

 981 
01:01:48 - MD Jeg tror, øh, der jo faktisk findes god viden omkring, at der er jo et minimum, 982 

der skal opnås, før man kan snakke om balance. Øh, og det er sådan lidt sjovt, 983 
ikke, fordi på den ene side, så snakker man om, at “tokenismen” først begynder 984 
at blive reduceret på den anden side af 30 procent, måske faktisk helt oppe 985 
omkring 40 procent, samtidig som man ser, øh, evidens for, at hvis kvinder i en 986 
crowd, hvad hedder sådan noget på dansk, men altså, hvis man en mængde, en 987 
folkemængde, af mennesker, hvis kvinder, jeg tror, det er sted mellem 18 til 20 988 
procent, allerede der kan man vurdere, at de fylder for meget. Så det er sådan 989 
lidt en interessant, sådan, forskel imellem, hvornår vi synes, det er nok, og 990 
hvornår vi åbenbart vurderer, at det er nok. Sådan en bias i forhold til det, at 991 
kvinder fylder i verden, bare helt generelt, ikke. Men jeg vil sige, sådan 992 
evidensmæssigt, så skal vi over 30 procent, og vi skal nok også helst over 40 993 
procent. Det ser vi jo, når vi ser på kvinders repræsentation i politik, at der har 994 
svenskerne, som er dem, der måske har lavet mest arbejde omkring det, de har 995 
jo balanceret der omkring 40+ som værende en målsætning, som de synes, var 996 
ønskelig. 997 
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 998 
01:03:02 – I  Så den her 60/40 balance er måske i virkeligheden den lave, hvad kan man 999 

sige, den nedre grænse for, hvornår vi kan sige, at der er optimal kønsbalance? 1000 
 1001 
01:03:12 – MD Ja, og det er også det, sådan, vi havde sådan et, det er så, ja. Balancen er bare så 1002 

farlig at fokusere på, jeg havde jeg en ret højtstående leder, som fremlagde sine 1003 
data forleden for, hvordan deres sammenligning af medarbejdere var, og så 1004 
siger han til mig, ‘Maria, jeg vil faktisk også gerne lige høre dig, altså, hvornår 1005 
er vi i mål?’ - og jeg ved med sikkerhed, at han ikke har været inde og masere 1006 
sine arbejdsmiljøer og masere sine rekrutteringsprocessen og sikre sig, at folk 1007 
synes, at diversitet i sig selv er et succeskriterie, og så bliver jeg bare nødt til at 1008 
sige til ham ‘du kommer aldrig i mål. Altså, repræsentationen af dine 1009 
medarbejdere er en indikation af, om du har lige muligheder i forhold til hvem, 1010 
du byder indenfor som del af din medarbejderstab. Men vi bliver jo ikke 1011 
færdige, vel’. Så derfor vil jeg også sige, at det er farligt at lave den 60/40, 1012 
sådan, ‘tjek’ - især hvis man kan sige, hvis du har øget din kønsbalance af 1013 
enten mænd eller kvinder for at nå dertil, og de nyansatte 1014 
minoritetsmedarbejdere trives ad helvede til, så er du jo ikke været inde og 1015 
masere rundt inde i selve den institution, som du har budt dem velkommen i, 1016 
vel. 1017 

 1018 
01:04:22 – I  Hvem, vil du sige så, bærer ansvaret for det her, nemlig med at en kønsbalance 1019 

måske fremmes eller opretholdes - i hvert fald mere end man, som du siger, 1020 
tjekker den af - hvem står og bærer det ansvar? 1021 

 1022 
01:04:36 – MD Det gør vi jo allesammen, men primæransvaret for at holde os accountable, det 1023 

vil jeg sige, det er de ledere, som jeg hele tiden bliver ved med at snakke om i 1024 
vores rekrutteringsprocesser, som er den, der final approval hele tiden, ikke - i 1025 
alt fra ordlyd til ansættelse af hvem og og onboarding af hvem og hvordan og 1026 
hvorledes. Så, vi har alle sammen et medansvar, men lederne har helt klart et 1027 
ansvar for at gå forrest. 1028 

 1029 
01:05:02 – I  Vil du også mene, at de så reelt påtager sig det ansvar? Er det det, du ser? 1030 
 1031 
01:05:07 – MD Ja, det vil sige, altså, og, tilbage til ham her ’hvornår er vi færdige-lederen’, han 1032 

sidder jo oprigtigt og er nysgerrig på det, ikke, og han sidder og tager sig tid til 1033 
at have et møde med et ligestillingsteam, og vi sidder og gennemgår, okay, 1034 
hvad ville I så synes var nedslagspunkter, som vi skal arbejde med 2021, og i 1035 
øvrigt, hvordan gør vi det online i en covid-tid? Så der er helt klart en 1036 
nysgerrighed for at blive klædt på til, hvordan påtager jeg mig så det ansvar 1037 
som leder, og det er ikke en nysgerrig, der er blevet mindre post MeToo - 1038 
tværtimod. 1039 

 1040 
01:05:37 – I  Nej, ja. Så det er måske det, det fører tilbage til en forståelsesting et eller andet 1041 

sted, det her du siger med ‘hvornår er vi i mål’, der er måske en, en, altså, 1042 
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motivationen for det er der, men forståelsen er der måske noget, der skal 1043 
arbejdes på. Er det sådan, jeg skal forstå det? 1044 

 1045 
01:05:55 – MD Ja. Ja, og det synes jeg egentlig er rigtig fint, fordi det, at arbejde med køn og 1046 

ligestilling, er jo en form for kompetence, man skal tillære sig - lidt ligesom at 1047 
lære statistik. Altså, det er ikke noget, vi kan forvente, at folk bare kan, øh, og 1048 
det er jo også noget, vi så kan kigge til udlandet og se, at de faktisk har nogle 1049 
ledelsescertifikater, hvor det, at blive klædt på i, hvordan man er, altså, 1050 
manager diversity, for eksempel, at det faktisk er en kundskab og en 1051 
kompetence, der skal tillæres. 1052 

 1053 
01:06:23 – I  Vil du så virkeligheden sige, at det er noget, der skal indarbejdes ude på 1054 

universiteterne - nemlig den her kønslære, eller hvad man kunne kalde den? 1055 
 1056 
01:06:34 – MD Ja, altså, en perfect world for mig, så var opmærksomheden på køn, ligestilling, 1057 

bias, call it what you want, det er en fast integreret del af det at få et 1058 
medarbejderkursus, universitets pædagogikum, det vil sige alle dem, der skal 1059 
ind og undervise, de skal ind have sådan et universitets pædagogikum hos os, 1060 
det ville også være noget, som vi ville ønske vores ledere fremhævede, at de 1061 
havde kompetencer inden for, når de skal ansættes hos os. Altså universiteterne 1062 
i Danmark er om noget et sted, hvor vi har en enorm mangfoldighed blandt 1063 
vores medarbejdere. Altså, vi har ret mange internationale medarbejdere, vi har 1064 
en vild palette af fagområder, der skal favnes, herunder alle de personligheder, 1065 
der bor i det også, ikke, kæmpe mange eksterne samarbejdspartnere, et hav af 1066 
forskellige studerende - det bør jo for helvede være en ledelses kompetence at 1067 
kunne begå sig i et mangfoldigt arbejdsmiljø. Altså, så det at have en form for 1068 
kompetence i det, certificering i det, øh, som også i øvrigt skal holdes ved lige, 1069 
det ville jeg synes ville være skønt altså. 1070 

 1071 
01:07:39 – I  Ja, så arbejdet med kønsbalance i et sådan karriereforløb starter i et, altså, hvor 1072 

vil du sige, at det skal starte henne, for at man kan... 1073 
 1074 
01:07:51 – MD Jeg tror, at det skal starte helt nede, altså, dem, der sidder hos jer på CBS, hvor 1075 

jeg i øvrigt også har siddet, ikke, dem der, der sidder og læser cand.merc., de 1076 
burde jo for helvede have et modul, der går på, hvorfor er det også vigtigt ud 1077 
fra et økonomisk perspektiv, dem der læser fir (finansiering og regnskab, red.), 1078 
hvordan kan de se det her som en bottom line business, dem der læser sprog, 1079 
hvad er det, der gør sig gældende i forhold til retorik omkring køn, altså når du 1080 
lukker øjnene og tænker på en sygeplejerske, lukker øjnene og tænker på en 1081 
læge, hvad er det, du ser for dig. Det bør bo, altså, måske også faktisk helt nede 1082 
i gymnasieskolen, ikke, altså. Og hvis ikke det har boet der, så bør det om 1083 
noget bo i vores MBA-programmer, i vores universitets pædagogikum, i. Ja. 1084 

 1085 
01:08:31 – I  Og hvor, hvor starter det så i praksis henne nu? 1086 
 1087 
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01:08:35 – MD Lige nu hos mig der starter det i en drøm om, at der kunne findes sådan et 1088 
certifikat, man ligesom kunne tilbyde folk. Altså, vi kørte dels sådan nogle, øh, 1089 
lige nu har vi for eksempel kørt sådan et kursus om gode online møder, og der 1090 
er inklusivitetstanken jo en fast del af det for mig, så kan man sige, så går de fra 1091 
det kursus med sådan et fokus også på, ‘okay, nå det er sådan, vi kan 1092 
operationalisere et inklusionsfokus i noget så lavpraktisk som at holde et møde, 1093 
okay. Så operationaliseringen af det ligger jo faktisk i enhver sådan 1094 
kompetenceøgning, som folk melder sig til, ville jeg sige. Altså, vi er lidt 1095 
tilbage til, at det, og det er jo selvfølgelig vildt farvet af mit eget felt, men jeg 1096 
synes jo, køn bor i alting, altså. Det er lidt sådan den der mange bække små 1097 
tankegang, ikke, men altså, i en perfect world så havde vi sådan en eller anden 1098 
form for certificering, altså, jeg ved ikke helt, om man kan lave det på samme 1099 
måde, som man tager en PRINCE2 i ledelse og management, men i hvert fald 1100 
et eller anden form for, øh, program på den måde, synes jeg kunne være ret 1101 
fedt. 1102 

 1103 
01:09:43 – I  Ja, det lyder også spændende. Det lyder virkelig spændende. 1104 
 1105 
01:09:46 – MD Ja, men og idéen det er for ligesom også at anerkende, at det er ikke noget, vi 1106 

kan forvente, at folk bare kan. Altså, det synes jeg også er et kæmpe ansvar at 1107 
lægge ud på vores ledere og sige ‘du må lige blive lidt mere 1108 
ligestillingsbevidst’, og så er det, at de vender sig om og spørger, ‘hvordan’, 1109 
altså ‘fortæl mig hvordan, jeg får’, fordi de kompetencer spår man sig ikke til, 1110 
man læser dem ikke i Weekendavisen - man bliver simpelthen nødt til at at få 1111 
dem, øh, lært.  1112 

 1113 
01:10:08 – I  Så arbejdet, ligger simpelthen i formidling, altså, læringen af, hvad er det for en 1114 

størrelse, hvad er det for nogle implikationer, det har, hvor ser vi det i den 1115 
virkelige verden, hvor ser vi det i akademiske stillinger? 1116 

 1117 
01:10:21 – MD Ja, og der tror jeg, at vi forsker, altså, de forskningsmiljøer, der er i Danmark, 1118 

har været rigtig gode til at påpege, hvad det er, der mangler, ikke. Vi er rigtig 1119 
gode til at call out og sige ‘det der var ikke i orden, eller uhensigtsmæssigheder 1120 
der eller dårlig ledelse der inden for ligestillingsperspektiverne’. Men så fortæl 1121 
mig, hvad jeg så skal gøre, ikke, og hvor går jeg hen og lærer det, altså, ikke at 1122 
de der call outs, altså, de er absolut også vigtige, men... 1123 

 1124 
01:10:45 – I  Men den anden side af det, måske, er også vigtig, eller? 1125 
 1126 
01:10:47 – MD Ja, ja. Og især fordi ellers så får man skabt en øget, hvad skal man sige, en øget 1127 

kløft også imellem de ledere, der faktisk bliver lidt trætte af hele tiden at få at 1128 
vide, hvad de gør forkert, og så ikke få at vide, hvad alternativerne er, altså. 1129 
Den der fatique, der godt kan være lidt om, ‘nå okay, not another angry 1130 
feminist’, ikke, altså, øhm.  1131 

 1132 
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01:11:10 – I  Hvem, hvem er det så, der ligesom har det, hvad kan man sige, det overordnede 1133 
ansvar for at skubbe det her i gang? Altså, hvor skal det her starte henne med 1134 
netop det her øgede fokus på... 1135 

 1136 
01:11:22 - MD Det er ledelsesprioritering. Det er helt klart en ledelsesprioritering, fordi det 1137 

kræver ressourcer. Det kræver, det kræver, at min direktion siger, vi smider 1138 
fandme penge efter at lave et ligestillingsteam - det koster ikke noget for 1139 
universitetets medarbejdere at bruge. Det vil sige, at hvis der er brug for 1140 
konsulentbistand, så skal de ikke budgettere med det, de skal bare bruge. Og 1141 
det team skal så for eksempel nu her i marts holde en tre timers workshop for 1142 
alle vores ligestillingsmedarbejdere omkring, hvordan man egentlig i praksis 1143 
håndterer sexisme; forebyggelse, håndtering af sager og så videre, så videre. 1144 

 1145 
01:12:00 – I  Så det er noget, der skal foregå ude på det enkelte universitet og den enkelte 1146 

arbejdsplads, hvis vi lige tager det ud, måske i et bredere, sådan, perspektiv, så 1147 
ligger det... 1148 

 1149 
01:12:11 – MD Det ligger i, det ligger hos ledelser, og det ligger i kroner og øre rigtig meget 1150 

også, ikke, altså fordi vi har også rigtig mange andre spændende agendaer, man 1151 
godt kunne prioritere; smide penge efter at blive grønnere, smide penge efter 1152 
optimeringens, alt muligt, men i virkeligheden er det så meget en ledelses 1153 
prioritering, som bor hånd i hånd med en økonomisk prioritering. Og, ja, når du 1154 
så siger det her, om det ligger ude hos den enkelte virksomhed, det tror jeg helt 1155 
klart, men jeg tror virkelig også, der er brug for, at vi lærer af hinanden. Altså, 1156 
det er jo derfor, vi for eksempel er med i, og medstarter af, nogle af de 1157 
nationale netværks for sådan en som mig, fordi der ikke er nogen grund til, at 1158 
jeg sidder og opfinder hjulet, og de også gør det i Århus, og de også gør det hos 1159 
jer på CBS, så altså, der er også noget med ligesom at sige, hvad er 1160 
stordriftsfordelen af det her, øhm - især i det offentlige vil jeg sige, hvor vi er 1161 
underlagt så mange af de helt samme stillingsstrukturer, for eksempel 1162 
indberetningssystemer, årsrapporteringskrav og så videre og så videre. Der kan 1163 
vi lige så godt så aligne og sige, hvordan gør I så lige det, hvordan gør vi, ja. 1164 
Og vi barsler, pun intended, også med en konference i februar, hvor vi faktisk 1165 
kommer til at mødes på tværs af alle universiteterne og alle fondene og 1166 
ministerierne for at snakke lidt om, om der er behov for en national model i 1167 
Danmark for hvordan, man arbejder med ligestilling på universiteterne. Det ser 1168 
vi jo i England med (utydeligt), vi ser det i Norge med Kif-komitéen. Vi har 1169 
ikke noget tilsvarende i Danmark. Nu kommer EU og siger til os, vi skal have 1170 
ligestillingshandleplaner på universiteterne, ellers smider vi ikke penge efter jer 1171 
2021. Godt, hjælp så, ikke. Please help. Så der bliver konference omkring det i 1172 
starten af februar. 1173 

 1174 
01:13:47 – I  Starten af februar. Okay, spændende. Hvem, hvem står for at facilitere sådan 1175 

noget? Nu spørger jeg lige... 1176 
 1177 
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01:13:53 - MD Danwise. Yes. Og så, vi har været med i arbejdsgruppen, og det bliver som sagt 1178 
også nogle af de danske fonde, der kommer og underholder med, altså, hvad 1179 
der motiverer dem også til at lave krav på det her område. De krav kommer lidt 1180 
uden vi, vi sådan nationalt er klar allesammen til det også, ikke, så det er sådan 1181 
lidt aaah, hvad sker der med Danmarks forskningsmuligheder, hjælp. 1182 

 1183 
01:14:14 – I  Tror du, man kunne gøre det den anden vej rundt? Nu, for nu, som du siger, 1184 

ikke, kravene kommer måske, før man er klar til det, og det er jo også fordi 1185 
med forsknings, hvad hedder sådan noget, funding, der skal der ligge den her 1186 
handlingsplan - men kan man gøre det den anden vej rundt, kan man blive klar 1187 
til det af sig selv? Hvis det giver mening. 1188 

 1189 
01:14:33 – MD Ja, altså, jeg vil sige, kravene er jo også kommet af sig selv - kravene kommer 1190 

jo af den samme motivation, som, som, altså, som vi også arbejder ud fra, 1191 
nemlig it’s good business, ikke - altså, det bliver bedre forskning. Så man skal 1192 
sige det, det, det skal ikke være kravene alene, der motiverer os, men det skal 1193 
egentlig være motivationen bag kravene, der motiverer os – hvis man kan sige 1194 
det sådan, ikke. Altså, vi startede jo også med at arbejde med 1195 
ligestillingshandlingsplaner, før vi egentlig vidste det her, og det er sådan lidt 1196 
ærgerligt, tilbage til reglen om den ene kvinde, det er hele tiden tanken bag, 1197 
man skal tænke, ikke, at det er den, der skal motivere arbejdet. Ja. Nu kom vi 1198 
meget off track, gjorde vi ikke det, undskyld.  1199 

 1200 
01:15:13 – I  Det gør ingenting – det er også så spændende jo. Ved du hvad, vi iler videre. 1201 

Jeg har lige et, et enkelt spørgsmål mere omkring det her med 1202 
rekrutteringsprocessen, før vi har lidt til, til sprog og jobopslag. Og så vil vi, 1203 
jeg kan se, at vi har talt dejligt længe, så jeg vil prøve at gøre det lidt kort. Men 1204 
for lige at sådan binde en knude omkring det her med stillingsbekendtgørelsen - 1205 
er der da ude hos jer ud, fra din viden i hvert fald, kommet nogle 1206 
kvalitetssikringsmomenter i rekrutteringsprocessen i forhold til kønsdiversitet? 1207 

 1208 
01:15:49 – MD Rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, generelt er der kommer det, fordi de nye 1209 

definitioner af særligt nogle af de nye stillinger, nu er jeg tilbage i min 1210 
studieadjunkturstilling, har gjort, at man har stoppet op undervejs i processen 1211 
og har gået nogle ekstra runder med, hvad er det egentlig, vi har behov for, og 1212 
hvad er det egentlig for en stilling, der svarer til at kunne dække det behov. Og 1213 
det er et spørgsmål, man ikke ville have stillet sig selv i gamle dage. Altså, 1214 
fordi der er skabt det her nye rum for, at man faktisk kan lave 1215 
adjunkturstillingerne og lektorstillinger på en lidt anden måde - med nærmest 1216 
100 procents undervisningsportefølje, men selvfølgelig med de krav, der ligger 1217 
i at kunne gøre det. Altså, der har de virkelig faktisk skulle sætte sig ned og 1218 
tænke ‘hvad er det egentlig for en stilling, vi skal have besat’ - også med alt 1219 
hvad det så supplerende indebærer af krav til processen. Tilbage til det her 1220 
med, at det er jo lidt afhængigt af, hvad det er for en stilling, hvad man har brug 1221 
for at have med indover af ansættelsesudvalg, bedømmelse osv. osv. Øhm, det 1222 
vil jeg sige, er den ene ting, men om det decideret lige nu, endnu, har impact på 1223 
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kønsdiversiteten, det kan jeg simpelthen ikke, det er for tidligt at sige. Altså 1224 
også fordi at hele implementeringsarbejdet stadigvæk faktisk er så ferskt.  1225 

 1226 
01:17:01 – I  Er det dit indtryk, at der arbejdes mod at have kønsdiversitet som, som sådan, 1227 

også lidt en rettesnor måske, eller i hvert fald noget man har sig for øje i 1228 
rekrutteringsprocessen i højere grad? 1229 

 1230 
01:17:15 – MD Det tror jeg nok. Men det tror jeg ville være et fokus, der ville være kommet 1231 

uanset. 1232 
 1233 
01:17:21 – I  Så det er mere tiden, vi er i, måske end det har noget at gøre med 1234 

stillingsstrukturen? 1235 
 1236 
01:17:26 – MD Ja, og, øh, det handler om eksponering af, hvor grelt det faktisk står til, altså det 1237 

er det, vi har oplevet, at nogle af de steder, hvor, noget af det arbejde, vi laver, 1238 
det er i hardcore data regi, altså, forsøge at få eksponeret dem, ‘ved I godt, at I 1239 
kun er 15 kvinder nu, og i alle jeres ansættelser over en tiårs periode, der er der 1240 
kun 10 procent af jeres nyansatte, som er kvinder, så summa summarum - det 1241 
går den forkerte vej. Altså, I møder ikke engang jeres nuværende 1242 
repræsentation, og hvis I har forhåbninger om, at det skal øges, så rekrutterer I 1243 
forkert’, ikke. Der er vi inde så og være virkelig obs på, godt, så hjælp os med 1244 
hvordan vi rekrutterer anderledes, end vi plejer’ - men det er ikke, det kommer 1245 
jo ikke ud af stillingsstrukturen, kan man sige, det ville være kommet alligevel, 1246 
tror jeg. 1247 

 1248 
01:18:07 – I  Så det er et fokus på helt indledningsvis, hvordan rekrutterer vi med 1249 

kønsdiversitet for øje i virkeligheden?  1250 
 1251 
01:18:15 - MD Ja. 1252 
 1253 
01:18:16 – I  Ja. Du har lidt svaret på det her, for jeg hørte dig sige på et tidspunkt, at alt kan 1254 

være kønnet, men jeg spørger lige alligevel - efter din overbevisning er sproget, 1255 
er sproget kønnet? 1256 

 1257 
01:18:29 – MD Helt vildt, ja.  1258 
 1259 
01:18:31 – I  Hvordan, hvad vil du mene er kønnet sprog? Hvor kan vi se det henne? 1260 
 1261 
01:18:37 – MD Altså, i vores jobopslag, der ser vi det jo i, hvis vi tager sådan noget som 1262 

adjektiv brug, altså, hvordan beskriver vi, øh, hvad den gode forsker er, vi leder 1263 
efter - har man en stærk profil med, altså, en tydelig international 1264 
samarbejdsflade og excellent forsknings kompetencer og sådan noget, ikke, 1265 
altså. Der er jo sådan en konnotation i det, som er kønnet kontra hvis vi leder 1266 
efter en relations skabende, samarbejdsinteresseret, øh, kollega med bred 1267 
erfaring fra en palette af tidligere arbejdspladser og sådan noget der. Allerede 1268 
der har man sådan en, en kønnethed, vil jeg sige, i hvad for et menneske, man 1269 
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lukker øjnene og tænker på. så når der ikke er mere end én kommunikation i 1270 
det, som er kønnet. 1271 

 1272 
01:19:20 – I  Det er meget interessant, at du selv hiver fat i lige netop her med jobopslag, 1273 

som jo også er noget af det, som står lidt som omdrejningspunkt for vores 1274 
speciale her - og interessen bag. Så sådan, i jeres forskellige jobopslag, som I 1275 
har ude - hvor stor en rolle spiller sprogbruget i at fremme eller mindske 1276 
kønsbalancen? Eller kønsinklusionen nok nærmere. 1277 

 1278 
01:19:44 - MD Ja, jeg tror, det spiller en stor rolle, men jeg tror også, at man ikke skal være 1279 

bleg for, det vi har snakket om tidligere, altså, hvor lever det jobopslag henne? 1280 
Jeg tror, at vi kan skrive et rigtigt skønt, fra et kønsperspektiv og et 1281 
ligestillingsperspektiv, et rigtigt skønt jobopslag, men hvis ikke de rette øjne 1282 
ser det, så er vi lige vidt. Det er måske den første disclaimer, jeg vil sige. 1283 
Dernæst vil jeg så sige, at sprog er vigtigt, men indholdet i opslaget er også 1284 
vigtigt - altså, hvad er det, man har fået skrevet frem, når man præsenterer sig 1285 
selv. Så det er faktisk begge de to ting, som vi har rigtig meget fokus på, og der 1286 
er det måske, selvfølgelig kønsperspektivet, men lige så meget faktisk det her 1287 
biasperspektiv: Hvad står der ikke i opslaget? Har vi fuldstændig glemt at 1288 
præsentere, hvem SDU er, fordi vi regner med, at Karen nede fra gangen, hun 1289 
søger, så derfor behøver vi ikke at bruge krudt på at skrive frem, hvem vi er, og 1290 
hvor vi ligger, og hvad vi står for og sådan noget. Eller når vi har et åbent 1291 
jobopslag i fysik, og vi egentlig søger til begge grupperne inden for fysik, vi 1292 
har, men vi bruger 20 linjer på at præsentere den ene gruppe og to linjer på at 1293 
præsentere den anden gruppe – hvad er det så det siger mig som mulig ansøger 1294 
i forhold til, hvor de helst vil se en ny ansøger, eller hvad der prestigemæssigt 1295 
fylder mest på instituttet. Altså alle sådanne små skrå sproggreb, tænker jeg 1296 
også er vigtige. 1297 

 1298 
01:20:59 – I  Tænker du, at der er stor forskel på, hvordan man som mand/kvinde, hvis vi 1299 

holder os til de to køn, vil modtage netop sådanne forskelle i opslaget? 1300 
 1301 
01:21:10 – MD Nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke, at det måske er så meget i selve den, der tror 1302 

jeg mere det handler om implicitet i forhold til, om man er intern eller ekstern. 1303 
Jeg tror, der hvor vi kan snakke om en kønnet forskel, det er i 1304 
kriteriefremskrivningen, altså hvad leder vi efter. Og hvis de kriterier, står 1305 
klattet som, det ved jeg ikke, regnvejr halvt ud over opslaget og ikke står 1306 
samlet ét sted, for eksempel, i en meget tydelig punktopskrivning, for 1307 
eksempel, eller i hvert fald et afsnit for sig, så kan det være rigtig svært at 1308 
gennemskue M/K++, ‘hvad er det egentlig sådan en som mig, der kan søge det 1309 
her job opslag?’ - og der ved vi jo så også, altså, risk aversion og sådan nogle 1310 
ting, der kan være nogle kønsforskelle i det. Det skal ikke være alt for biologisk 1311 
forankret det her lige nu, hvor jeg siger, at sådan er det mejslet i sten, men så 1312 
lad os sige folk, der måske kan være lidt usikre på egne evner, det kan der også 1313 
være nogle mænd, der sidder og er, ikke, hvis de ikke kan se helt tydeligt, hvad 1314 
er kravene her til en ansøger, øhm, og at vi måske også er gået sådan nogle 1315 
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runder i at tænke, er der, er der deciderede krav, eller er der nice to haves. Så er 1316 
det sådan man måske har to minimumskriterier, og så har man måske suppleret 1317 
med nedenunder at sige ‘i øvrigt synes vi, det ville være skønt, hvis man, om 1318 
muligt, kunne A, B og C, men det er ikke en nødvendighed. Der tror jeg, at 1319 
sproget er vigtigt.  1320 

 1321 
01:22:30 – I  Ja. I forhold til hvem man får af, altså... 1322 
 1323 
01:22:33 – MD Ja, altså hvem, der føler sig velkomne i at kunne se sig selv i det. Det er jo det, 1324 

vi gør i et job opslag, vi skriver jo sådan set en mulig CV-profil frem, øhm, og 1325 
hvis ikke at det står tydeligt, altså hvad vi forventer den person kan indeholde, 1326 
øhm, så får vi jo ikke ansøgningen - så går man videre. Og det her det er jo 1327 
sådan helt klassisk, og det er næsten sådan deterministisk forskning, men fra 1328 
gammel tid, der snakkede man jo om det her, at hvis mænd kan klikke to ud af 1329 
ti bokse af, så søger de, og hvis kvinder kan klikke ni ud af ti ting, så søger de 1330 
ikke. Og jeg vil så sige, at når vi ser på, hvad vi har af indkomne ansøgninger, 1331 
og nu åbner det op for Hans Bonde problematikken, jeg skal passe på, hvad jeg 1332 
siger, men hvis jeg har ti ansøgninger fra mænd til et lektorat, så er der, lad os 1333 
sige, seks af dem, der er kvalificerede, og vi ansætter to af dem. Tilsvarende til 1334 
samme typer stillinger har jeg måske tre ansøgninger fra kvinder – der er en af 1335 
dem, der er kvalificeret, og vi ansætter en af dem. Procentmæssigt ender det så 1336 
med at se ud som om, at kvinder har en fordel, fordi vi ansætter ret mange af 1337 
dem, der søger. Men det er faktisk fordi, vi bruger enormt meget krudt på at 1338 
afvise enormt mange ukvalificerede mænd, der spilder vores tid på at ansøge 1339 
vores stillinger. Og det kan jo måske hænge sammen med, at de tænker ‘okay, 1340 
de leder efter en fysiker - jeg var arkæolog i min fortid, og så har jeg lige siddet 1341 
lidt hos TDC oplysningen. Jeg tror lige, at jeg søger - det kan jeg sikkert godt 1342 
finde ud af, det winger jeg lige, vi ser på‘. Altså, så der sgu noget hold i det der 1343 
med, at mænd de smider bare ansøgninger afsted, og så ser vi, hvad der sker. 1344 

 1345 
01:24:15 – I  Nu snakkede vi også lidt om det her med hvilke, altså, både hvilke øjne, der 1346 

ser, hvor de ser det henne, og hvilke platforme der bliver brugt, som 1347 
selvfølgelig er afhængige af stillingen - men er det sådan din vurdering i hvert 1348 
fald, at der indtænkes køn også i valget af platform, der bruges? 1349 

 1350 
01:24:34 – MD Ikke nok. Altså, hvor man kan sige, hvis man, hvis man tipper det netværk, 1351 

man hele tiden har tippet, og det er studiekammeraterne på fysik, så er der ikke 1352 
nødvendigvis noget kønsdiversitet i det. Og de gange hvor vi har gjort en 1353 
indsats i, hvad man så kan sige, en form for case by case proces, hvor vi har 1354 
været med indover, der ser vi jo, at diversiteten først øges i det øjeblik, man gør 1355 
noget andet, end man har plejet at gøre. Så ikke nok. 1356 

 1357 
01:25:10 – I  Nej. I det her nemlig med, at alt er kønnet, og sproget er også - kan sprogbruget 1358 

så også være kønsneutralt? 1359 
 1360 
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01:25:23 – MD Det har jeg svært ved at sige ja til. Øh, jeg vil sige, at vi, når vi, når jeg ser 1361 
sådan noget som ‘applications are requested to submit his/her portfolio’, så 1362 
ville et råd altid være fra mig at sige udskift ‘his/her’ med ‘they’. Altid, altid, 1363 
altid. For ikke at aktivere, øh, M/K konnotationerne. Altså, øhm. 1364 

 1365 
01:25:48 – I  Så der vil typisk bruges, altså, ikke han/hun eller his/hers i jeres jobopslag i 1366 

hvert fald? 1367 
 1368 
01:25:54 – MD Ja, jobopslag, jeg har haft en finger med i spillet på, vil jeg altid kraftigt 1369 

opfordre til at undgå det, øh. Og så vil jeg sige i forhold til brug af sådan noget 1370 
som adjektiver - det er jo ikke fordi, det er forkert at skrive 'we are looking for 1371 
an excellent researcher’, men så vil min, sådan, supplerende ønske være tænk 1372 
også på, hvad I leder efter sådan personligt i en kollega, altså 1373 
samarbejdsvillighed, initiativtagen, vant til at begå sig internationale medier, 1374 
sådan at man får en pendant til det. Og jeg er ikke sikker på, at det 1375 
neutraliserer, men det kan supplere. Men jeg har svært ved at se, at der kan 1376 
findes kønsneutralt sprog i et akademisk stillingsopslag, fordi fagområderne er 1377 
kønnede i sig selv.  1378 

 1379 
01:26:36 – I  Så i virkeligheden så det kønsneutrale skulle opstå et helt andet sted, for at man 1380 

kunne gøre brug af noget, der var, der måske nærmede sig I hvert fald, et 1381 
sprogbrug, der var kønsneutralt? 1382 

 1383 
01:26:47 – MD Ja, og jeg tror, ja, jeg tror, det er den farlige tanke i den danske 1384 

ligestillingslovgivning egentlig det her med, at man kan neutralisere verden, 1385 
fordi det jo way too late, altså, det kan man ikke. Det, man så kan gøre i stedet 1386 
for, det er at forsøge at blocke nogle af de der bias’, der bor i fagområderne. 1387 
Altså, hvis jeg læser et jobopslag til et lektorat i fysik, så lukker jeg jo øjnene 1388 
og ser en mand for mig med det samme, ikke. Hvis jeg læser overskriften ledigt 1389 
adjunktur i kulturelle studier af den sen-feministiske, altså, vupti, så ser jeg en 1390 
kvindelig kønsforsker for mig, ikke. 1391 

 1392 
01:27:22 – I  Hvor opstår, altså, åh det bliver et bredt spørgsmål, det beklager jeg, men netop 1393 

den her bias, den her problematik omkring, at man ser for sig noget i enten 1394 
mands- eller kvindedominerede stillinger eller fagområder - hvad bunder den, 1395 
hvor opstår den her problematik? Er det noget, der, for at prøve at det lidt 1396 
nemmere måske spørgsmålet i virkeligheden – er det et problem, der er i 1397 
academia, eller er det et problem, der er i samfundet? Såfremt det er et 1398 
problem. 1399 

 1400 
01:27:51 – MD Det er et problem, der er i samfundet, og academia bor i samfundet - derfor er 1401 

det også et problem i academia. Og det er noget, der bor i historien, det er 1402 
noget, der bor i vores hverdag. Det er derfor, tilbage til kønnet, altså sprog er 1403 
kønnet hele tiden fordi, fordi vores hverdagsliv er kønnet hele tiden. Der findes 1404 
ikke neutrale fagvalg, der findes ikke neutrale arbejdsvalg. Der er hele tiden 1405 
sådan en kønskonnotation i det, vi går og laver, og det er ikke noget, vi kan 1406 
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undsige os, for vi kan ikke bo i et ekkokammer, Donald Trump, men det, man 1407 
kan gøre, det er så at tænke over og ikke give op, heller, vel og sige fordi det er 1408 
sådan, så bliver det aldrig anderledes - bare at se på fag som lægefaget, for 1409 
eksempel. Det har jo fuldstændig, altså markant skiftet på relativt kort tid 1410 
faktisk også, at der så stadigvæk genstår nogle udfordringer i områderne inden 1411 
for lægevidenskaben og sundhedsvidenskab, kirurgien, for eksempel, det er så 1412 
måske en, en supplerende kamp, vi kan tage os. Psykologien også, ikke, altså 1413 
det er jo nærmest vendt modsatrettet nu. Bankverdenen, altså, der er jo mange 1414 
af de her ting, hvor det ikke er mejslet i sten, lidt ligesom at det bare for 50 år 1415 
siden ikke for normalt, at vi tre går ud og får os karriere, for eksempel. Så nogle 1416 
gange skal man faktisk lidt huske på, at, altså, tingene er virkelig ikke så sort 1417 
hvide, vel. Men det er et kæmpe arbejde, det er et kæmpe kæmpe arbejde at 1418 
skifte perceptionen af, hvad der er naturligt inden for et fagområde, og det 1419 
kræver arbejde helt ned i folkeskolen og børnehaven, det kræver en kæmpe 1420 
indsats i forhold til rollemodeller og synliggørelse af, at man godt kan se ud på 1421 
mange forskellige måder og være fysiker, for eksempel. 1422 

 1423 
01:29:28 – I  Ja. Vil du sige, at det er noget, I praktiserer, nemlig det her bevidstheden 1424 

omkring, og specielt måske for lige at binde det sammen med jobopslag, at der 1425 
vil være måske nogle ord eller nogle vendinger, som appellerer forskelligt og 1426 
det her med sammenspillet for netop at sikre den, den måske bredere diversitet? 1427 

 1428 
01:29:47 – MD Jeg vil sige, ja, jeg vil sige, at de opslag, jeg er indover, der tænker jeg meget 1429 

over sammenspillet, og så tænker jeg over, at når man lister en liste over ‘vores 1430 
forskningsgruppe har en bred palette af nedslagsområder, herunder automatik, 1431 
mekanik, teknologi’. Hvis jeg så går ind på forskningsgruppens hjemmeside og 1432 
indser, at de også arbejder med consumer technology og climate change 1433 
technology, så beder jeg dem om at supplere med de to, for det er to 1434 
fagområder, der, alt andet lige, har en større repræsentation af kvinder end de 1435 
andre fire, de nu har name droppet indtil videre. Så det er også noget med 1436 
faktisk at sikre sig, hvad det er for nogle konnotationer, man har mulighed for 1437 
at aktivere og virkelig sikre sig, at man får brugt dem. 1438 

 1439 
01:30:35 – I  Ja. Så bevidsthed og sammenspil er lidt de to ord, jeg føler, der kommer mest 1440 

til udtryk i, hvordan man arbejder netop med det her med at aktivere nogle 1441 
forskellige ting. 1442 

 1443 
01:30:46 – MD Ja. Det vil jeg sige. Og så tilbage til din, eller jeres, pointe tidligere, med det 1444 

her med kvalitetstjekket - alene det her med at mine øjne kommer på det, er jo 1445 
et kæmpe kvalitetstjek, fordi jeg også sidder og tænker ‘godt, nu leder I efter en 1446 
AI professor til patologisk implementering, men det har I ikke skrevet noget 1447 
om nede i jeres kriterier. I fylder hele introduktion til det her jobopslag med at, 1448 
det handler om implementeringen inde for patologien, når I så beder om 1449 
kriterierne med AI inden for sundhedsvidenskaben. Kan man så også søge, hvis 1450 
man har arbejdet med AI inden for transportsektoren?’ Altså hvor er vi henne i 1451 
det her jobopslag lige nu. Så hele den der, sådan 'hov, mit ord betyder faktisk 1452 
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noget’ -tilbage til shortlisting brugen, tilbage til hvad vores 1453 
bedømmelsesudvalg skal kigge efter, tilbage til, at man føler sig hjemme, som 1454 
mulig ansøger, i teksten. Jeg vil også sige, noget sådan helt lavpraktisk som 1455 
brug af pronominer, altså, ‘we are looking for’, ‘you are welcome to contact’, 1456 
øh, så der er en afsender og en modtager i sproget.  1457 

 1458 
01:31:50 – I  Ja. Nu sidder jeg lige og tænkte så i virkeligheden det her, nu skal jeg se, om 1459 

jeg kan binde en sløjfe omkring, fordi vi er ved, jeg kan se, der er gået en time 1460 
og 31 minutter, så vi skal nok, øh, runder af nu i hvert fald. 1461 

 1462 
01:32:03 – MD Held og lykke med transskriberingen.  1463 
 1464 
01:32:04 - I  Åh, ja, tusind tak. Nej, men jeg sidder bare og tænker, nu nævner du selv det 1465 

her med, at du jo faktisk lidt kommer ind som et kvalitetstjek af, øh, af 1466 
jobopslaget. Så hvis man lige prøver at binde det sammen engang med arbejdet 1467 
med kønsinklusion, nok nærmere - vil den fremmes, vil du så mene, ved at man 1468 
nemlig sørger for at have det her måske lidt uafhængige kvalitetstjek, som er 1469 
bredere repræsenteret? Så en eller anden uafhængig instans eventuelt eller 1470 
enkelt person, som kommer som et modspil til den, der har siddet... 1471 
fremtidsforskning i den ultimative tildækker. 1472 

 1473 
01:32:39 – MD Det ved vi jo fra bias forskningen – det er den ultimative tjekker. Hvis man lige 1474 

spørger en, der ikke arbejder i fagområdet eller en veninde, der ikke arbejder i 1475 
forskningssektoren, eller ens forældre, der ikke har en akademisk uddannelse, 1476 
‘forstår du, hvad jeg siger, når jeg siger det her nu?’. Altså, hvor indspist i mine 1477 
egne floskler er jeg egentlig her. Det er den ene ting, og den anden ting er så 1478 
også, at det skulle helst ikke være sådan, at jeg om fem måneder retter præcis 1479 
de samme his/her formuleringer, som de hele tiden har brugt. Så der må også 1480 
gerne være en form for forståelse for, hvorfor giver det mening, så de faktisk 1481 
næste gang husker at skrive ‘they’ i stedet for. 1482 

 1483 
01:33:16 – I  Ja, så det er måske i virkeligheden en, en indledende instans, som skal udfases, 1484 

eller hvad tænker du? 1485 
 1486 
01:33:23 – MD Ja, nej, ja altså - eller også skal det i hvert fald være sådan, at det ikke næste 1487 

gang er mig, der er den udefrakommende, for jeg begynder jo at vide lidt for 1488 
meget om AI technology og bliver måske også blind på sigt over ‘nå, nu har 1489 
Jacobs forskergruppe igen sendt mig noget her’, øh. Så. Men altså, jeg vil sige, 1490 
ja, samspillet og sikre sig at få, altså, også lidt walk the talk i virkeligheden, 1491 
ikke. Hvis vi har et mangfoldigt sprog i måden, vi skriver på, så er det måske 1492 
også derigennem, at vi kan sikre os et mangfoldigt ansøgerfelt, 1493 

 1494 
01:33:54 – I  Ja. Det synes jeg umiddelbart var en rigtig god sådan konkluderende sætning.  1495 
 1496 
 1497 

INTERVIEWET AFSLUTTES 1498 
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Appendix K 

Interview HR/KU (f) 
 

I = Interviewer 

MM = Maria Mortensen 

 

00:02:28 – I  Jeg kan se, vi starter lige med en kort rammesætning, og så har vi nemlig nogle 1 
spørgsmål inden for, som jeg nævnte: rekruttering, samtalen, jobopslag, de her 2 
ting, og vi kommer til at bevæge os lidt ned gennem guiden. Så bare lige for 3 
sådan for en god ordens skyld, vil du så ikke starte med at sige dit navn, din 4 
stilling og hvilket universitet, du arbejder på?  5 

 6 
00:02:46 – MM  Jo. Jeg hedder Maria Mortensen. Jeg arbejder som specialkonsulent på 7 

Københavns Universitet og jeg sidder inde i personalejura og arbejdsmiljø. Det 8 
er der, opgaven ligger. 9 

 10 
00:03:01 - I  Fornemt. Tak. Og hvor bekendt er du med den nye stillingsbekendtgørelse, der 11 

kom i 2020?  12 
 13 
00:03:03 - MM  Jeg er bekendt nok med den til at vide, at professor MSO fx ryger ud, og at der 14 

regler omkring midlertidigt ansatte, ik. Øh, men det er, som I kan høre, mine 15 
juridiske kollegaer, som sidder med den del af arbejdet, de fortæller mig kun de 16 
ting, som jeg nu kunne have særlig interesse i, ik.  17 

 18 
00:03:21 – I  Ved du så, nu siger du selvfølgelig det her med, at professor MSO bliver 19 

udfaset, men er der nogle nye tiltag, som I har implementeret i forhold til 20 
rekruttering efter den nye stillingsstruktur?  21 

 22 
00:03:29 – MM Øh, ikke mig, det kan godt være, der er, men det er ikke mig bekendt i forhold 23 

til, nu skal jeg tænke mig om, i forhold til øh køn og diversitet.  24 
 25 
00:03:41 – I  Det må også godt være helt generelt. Det må også godt bare være ud fra hvad 26 

du kan svare for. Vi ved godt, at det ikke kommer til at være alle spørgsmål, du 27 
har helt dybdegående viden omkring.  28 

 29 
00:03:51 – MM  Du tænker på, om vi har implementeret nye tiltag (der snakkes i munden på 30 

hinanden) på.... Ved du hvad, det har vi nok, men det er ikke noget, der berører 31 
mit område, og derfor kan jeg ikke svare tydeligt på det. Men jeg vil da skyde 32 
på at mine juridiske kollegaer sidder med et X antal procesbeskrivelser, som de 33 
har opdateret. Et eller andet.  34 

 35 
00:04:08 - I  Formentlig, godt, tak. Øh, er der nogle, så bevæger vi os lidt væk fra 36 

stillingsstrukturen, selvom vi kommer til at komme lidt ind på den igen senere, 37 
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men er der på jeres universitet nogle sådan særlige fagområder eller stillinger, 38 
der er præget af enten en over- eller underrepræsentation af kvinder?  39 

 40 
00:04:24 - MM  Oh yes (der grines). Ja. Man kan sige sådan helt generelt, hvis man skal tage 41 

hele pipelinen med, og det tillader jeg mig lige at gøre, så er KU jo 42 
repræsenteret ved en overrepræsentation af kvinder på kandidatniveau og på 43 
bachelorniveau, og det ligger stabilt 60/40. Der er selvfølgelig forskelle i 44 
forhold til hvor vi kigger hen – hvis du kigger på matematik og datalogi, der ser 45 
det anderledes ud end hvis du kigger på statskundskab eller medicin eller æh, 46 
naturvidenskab. Når man så kommer længere op i hierarkiet, så har vi sådan 47 
helt klassisk saksediagram, som man har på de andre danske universiteter, hvor 48 
der er nogenlunde 50/50 på Ph.d.-niveau, nogle steder også nogenlunde 50/50 49 
på post.doc. -niveau af kønssammensætning, og så går det ellers amok til at vi 50 
øh på adjunkt-, lektor-, og professorniveau – ser vi på professorniveau, vil der 51 
jo afhængigt af hvilke datasæt du trækker på, har et sted mellem 23 og 24 % 52 
kvindelige professorer for nuværende. Øh, og det skal ses i lyset af, at der er en 53 
en klar, til dels med rette, til dels ubalance, selvforståelse af, at der er jo sket en 54 
stor udvikling på professorniveau på de sidste 10 år. Og det er jo også fordi 55 
man startede fra 13 %, tror jeg, kvindelige professorer, øh, på ganske kort tid 56 
siden. Så der er sket noget. Øh. Ja.  57 

 58 
00:05:49 - I  Så når man kigger, skal det forstås sådan, at når man kigger bredt ud over de 59 

akademiske stillinger på KU, så er der flere mænd end der er kvinder?  60 
 61 
00:05:57 – MM  Ja. Der er helt... der er det jo opmærksom, man skal jo være opmærksom på, 62 

når man trækker sådan nogle tal, altså nu kan det godt være jeg siger noget, der 63 
er meget banalt og nærmest sådan “mansplaining”-agtig, så må I lige, men når 64 
man trækker sådan nogle tal på overordnet niveauer, sådan helt oppe på KU-65 
niveau fx, så hvis man bare kigger på, hvor mange mænd og kvinder, der er 66 
ansat på KU generelt set, så ser det jo faktisk fint ud, altså det ligger sådan 67 
nogenlunde pænt. Lige så snart du begynder at kigge ned i 68 
stillingsbetegnelserne, øh, eller kigge ned på nogle delniveauer, fx 69 
fakultetsniveau, så er det et helt andet billede. Øh, man kan sige, på TAP-siden, 70 
det vil sige teknisk administrativt personale, som er sådan nogen som mig, de 71 
udgør ca. 50% ansatte på Københavns Universitet. Vi har det man vil 72 
karakterisere som sådan et klassisk kommunefænomen, øh, og med den mener 73 
jeg, at der er ret mange kvinder i stillinger som mine, og under os, altså HK’ere 74 
og fuldmægtige, men lige så snart du kommer op, og der er måske i 75 
virkeligheden også pænt på det, der hedder sektionslederniveau, som er min 76 
nærmeste chef, en personaleleder til 11 personer. Men lige så snart du kommer 77 
op i ledelseshierarkierne, så er der ikke nogen kvinder. Og man kan se det, hvis 78 
man kigger øh på øh, det kan man kigge på, det skulle gerne ligge online 79 
tilgængeligt, de forskellige måltalsrapporter som KU er forpligtet til at 80 
opdatere, og hvor man skal sætte et tal på ledelser også, at fx hvis man kigger 81 
på TAP-siden, der har vi en vicedirektion i dag, som består af 8. Vi har jo 82 
rektor og prorektor, og så har vi en universitetsdirektør. Under 83 
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universitetsdirektøren er der 8 vicedirektører, og ud af de 8 vicedirektører, der 84 
er der 7 mænd og 1 kvinde. Øh. Og og det, og det er sådan set i virkeligheden 85 
meget symptomatisk øh, også hvis man kigger ud på fakultetsniveau. Så det 86 
den ene side af det. Så er der VIP-niveauet, hvor man kan se, at det helt 87 
entydigt er sådan, at ja, der er sket en progression på øh, professorniveau på ca. 88 
1% om året de seneste par år. Der er nogle, hvis man kigger videre i tallene, så 89 
vil man se, at de nogle af årene rykker mere, og så er der faktisk nogle år i det 90 
seneste stykke tid, som har stået lidt mere stille. Øh, så der er sket en 91 
progression. Det man også kan se, og det er derfor stillingsstrukturen er 92 
interessant, det er, at hvis man differentierer mellem professor og professor 93 
MSO, altså de midlertidige, så er der klart en større procentdel af MSO’er, som 94 
er kvinder end der er mænd, og hvis man tager den rene professorkategori, så få 95 
man den pænt opad på kvindesiden, øh, men hovedsageligt fordi også, at 96 
MSO’erne er inkluderet. Der er kvinderne velrepræsenteret æh, så derfor, det er 97 
faktisk noget farligt “skidteras”, for det er en midlertidig stilling, og man har 98 
tilbagefald til en lektorstilling. Æ. SÅ der er godt at MSO’en, for mit 99 
perspektiv, bliver udfaset.  100 

 101 
00:08:42 - I  Så du ser, at det den bliver udfaset, vil skabe flere kvindelige professorer 102 

fremover?  103 
 104 
00:08:47 - MM Nej, nej, det siger jeg ikke..  105 
 106 
00:08:48 - I  Nej, okay, det var lige.... 107 
 108 
00:08:49 – MM  Jeg ser, at det at øh professor MSO’en bliver udfaset ville gøre, at man ikke 109 

ville kunne gemme sig bag tal, som ser pæne ud. Ja.  110 
 111 
00:08:57 - I  Tak, super. Det var godt lige at få den... Du nævner, du bevæger dig lidt ind på 112 

ledelsesinstanserne hos jer, men jeg fik ikke lige fat i, i hvert fald med den 113 
øverste ledelse, hvordan ser det da ud i forhold til mand/kvinder? 114 

  115 
00:09:10 - MM På øh, vicedirektørniveauet?  116 
 117 
00:09:11 - I  Ja, hvis du kommer helt op på rektor, prorektor og og øverste ledelse.  118 
 119 
00:09:18 - MM  Ja, nu skal jeg huske at det øh, bliver optaget, og skal bruges til et speciale, 120 

men det man kunne overveje at interessere sig for, det er jo, at der er et 121 
lovgivningsmæssigt ramme, som handler om en 60/40 fordeling i øverste 122 
ledelseslag og også på bestyrelsesniveau. På bestyrelsesniveau ser det faktisk 123 
fint ud. Hvis man kigger over i ledelsesregiet på universitetet, så vil man kunne 124 
se, at man indtil 1. januar 2021 overholdt 60/40 fordelingen på øh, inde på 125 
rektoratet, dvs. Rektor, Prorektor og Universitetsdirektør, fordi at det hedder 126 
øh, 40/60 eller minimum 1/3. Så hvis man er 3, så skal 1 være kvinde. Og der 127 
var Bente, der var Henrik, og der var Jesper. Nu har vi fået en Prorektor mere, 128 
det giver god mening, øh Prorektors navn, den nye Prorektors navn er David, så 129 
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nu kan man ikke længere sige 1 ud af 3 skal være kvinde, så nu hedder det i 130 
stedet for 40/60, så ligger vi nu på hvad, nu skal jeg lige regne, 25/75. Øh. Og 131 
det, og det jo altså, det er jo ikke fordi David ikke er dygtig, det er bare en 132 
opmærksomhed, at så lever vi i hvert fald ikke op til den, den 133 
lovgivningsmæssige ramme. Hvis nu vi kigger på loven, så ville man se, at den 134 
differentierer altså ikke kun på TAP-ledelsesniveau, den siger på alle tænkelige 135 
ledelsesniveauer. Og det må som minimum, det kan man, det kan man jo tolke 136 
på mange måde, men vi må som minimum inkludere fx vicedirektørlaget, det 137 
vil sige, de direktører, der sidder lige under Universitetsdirektøren. Og dem har 138 
vi altså i nuværende øh stund 8 af. Og ud af de 8, der er der 1 kvinde. Og det er 139 
heller ikke i nærheden af 60/40. Øh, og så kan man så kigge ind under de 140 
enkelte vicedirektører, de benytter sig af en række sektionsledere og under de 141 
sektionsledere, vil der ganske givet også sidde nogle fagledere, teamledere, 142 
teamkoordinatorer. Og lige så snart du rammer sektionslaget, (utydeligt) eller 143 
teamkoordinatorlaget, så har jeg ikke det endegyldige overblik, men det er min 144 
mavefornemmelse, at der vil du finde flere kvinder. Giver det god mening?  145 

 146 
00:11:20 – I  Det giver så god mening. Jeg var lige bekymret for, at lyden røg ud, men jeg 147 

tror bare lige, der var stille et kort øjeblik. Det er så fint. Øh, hvis vi prøver at 148 
bevæge os lidt videre til rekruttering ude hos jer, hvordan ville en typisk 149 
rekruttering så foregå?  150 

 151 
00:11:32 - MM  Ja. Det er jo et ret svært spørgsmål for mig at svare på, fordi Københavns 152 

Universitet er et gigantisk universitet, og for nogle år siden var der en 153 
omorganisering i HR-området, og det er der, jeg sidder, jeg sidder i det, der 154 
hedder fælles HR, og det man gjorde dengang, det var at man sagde: okay, man 155 
laver en fælles HR. Fælles HR har juridisk set i forhold til rekruttering eller 156 
ansættelser ansvaret for de sådan mere generelle sager. Men de konkrete 157 
rekrutteringer, det skal foregå ude i det, vi nu kalder en af de tre HR-centre. Det 158 
vil sige, at man under fælles HR har 3 HR-centre. Øh, og ligesom jeg har en 159 
vicedirektør, som så er Thomas, han er vicedirektør for fælles HR, så har hvert 160 
HR-center deres egen HR-chef, som under sig har X antal sektionsledere 161 
(griner). And so it continues. Øh. Og det er sådan, at der kan man så også se på, 162 
hvor pengene flyder hen. SUND har fået, altså det Sundhedsfaglige fakultet har 163 
fået deres helt eget HR-center. SCIENCE-fakultetet har fået deres helt eget 164 
HR-center, og så kan man godt tælle, så var der et HR-center tilbage, men 165 
stadigvæk fire fakulteter, dvs. Humaniora, Samfundsvidenskab, Teologi og Jur. 166 
De deles så om det, der hedder HR-Søndre. Og det er dem, der ude lokalt bistår 167 
de enkelte institutledere og dekaner i rekruttering.  168 

 169 
00:13:00 – I  Så HR vil altid være indover, uanset hvilken HR-gren vi har fat i, være ind over 170 

en rekrutteringsproces på de pågældende fakulteter?  171 
 172 
00:13:08 – MM  Præcis. Det lokale HR-center vil være ind over de konkrete. Men der skal i 173 

vide, at der er stor, det er lidt ligesom handicapområdet, der er meget stor 174 
forskel i serviceniveauet. Øh, så SUND har mange penge, så der er HR-centeret 175 
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ret meget ind over, fordi de har simpelthen flere ressourcer. SCIENCE, det går 176 
også fint. De har også forholdsvis mange ressourcer. Det er lidt noget andet 177 
ovre på Søndre, øh, I kan også høre, hvor mange de skal servicere. Så der er 178 
serviceniveauet noget andet derefter. Og det er vigtigt i forhold til, hvis man nu 179 
kunne, som jeg kunne have interesse i fx at snakke med de forskellige HR-180 
centre. Øh, eller måske nogle af Dekanerne.  181 

 182 
00:13:46 – I  Forstået på den måde, at de vil være mindre involveret i processen, fordi 183 

ressourcerne simpelthen ikke er til det.  184 
 185 
00:13:51 – MM  Ja, de vil i hvert fald også beskrive sig selv som mindre involveret. Så det kan 186 

der være mange strategiske overvejelser i. Det er vigtigt bare at vide.  187 
 188 
00:13:58 - I  Ja, tak. Hvem ville det være så ude, jeg, på de forskellige øh, til de forskellige 189 

akademiske stillinger af institutlederne, der vil bringe de her mulige kandidater 190 
i spil til en rekrutteringsproces?  191 

 192 
00:14:09 - MM Altså hvordan rekrutteringsprocessen ville foregå?  193 
 194 
00:14:10 - I  (Der tales lidt i munden på hinanden). Nej, det var bare, det relaterer sig lidt til 195 

om I bruger meget scouting ude hos jer eller om det mere er på et udbud af 196 
stillinger, og der kommer der et jobopslag. Hvordan det hænger sammen.  197 

 198 
00:14:27 - MM  Årh, det er et spændende spørgsmål. Har I set den seneste rekrutteringsanalyse 199 

for Styrelsen?  200 
 201 
00:14:35 - I  Nej, der må vi..... 202 
 203 
00:14:35 - MM Nej, den sender jeg til jer.  204 
 205 
00:14:36 - I  Tak, det må du meget gerne.  206 
 207 
00:14:37 - MM  Jeg skriver det lige ned her. Øh (skriver note til sig selv). Fordi det, tænker jeg, 208 

I skal interessere, og så sender jeg jer også Louise og Katrines øh speciale, som 209 
I måske kender. De har skrevet speciale på KU øh på Statskundskab om 210 
ligestilling i academia....  211 

 212 
00:15:01 - I  Du falder desværre lidt ud nu.  213 
 214 

(Tekniske forstyrrelser. Maria skifter plads) 215 
 216 
00:16:18 - MM  Men det jeg var ved at sige, det er, at Louise og Katrine har skrevet et speciale, 217 

det kan jeg også lige sende til jer. Det kunne være rart for jer at se. Så, men det 218 
sidste i spurgte om var, hvordan foregår rekruttering, hvordan foregår 219 
(utydeligt pga. forbindelse), hvordan bruger i scouting. Ja. Og så var det jeg 220 
nævnte, at der var den her rekrutteringsanalyse fra Styrelsen, den sender jeg til 221 
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jer. Når I ser den, så skal I se især på den, der hedder tabel 3.9, tror jeg det er, 222 
for der vil i se, at Københavns Universitet har national førsteplads på flest 223 
opslag (utydeligt) rekrutteringer på videnskabelige stillinger uden opslag. I 224 
perioden 16 til 18 der havde, der var 44% af alle lektorstillingerne på 225 
Københavns Universitet, de blev besat uden et opslag. Og jeg tror, det var 39% 226 
for alle professorstillinger. Og der skal man selvfølgelig huske, at der er en 227 
række lovgivningsmæssige rammer for, hvornår man kan gøre det. Det kan 228 
man gøre, øh, hvis der er, hvis en stilling fx er ekstern finansieret. Dvs. at den 229 
er en del af et forskningsprojekt, hvor pengene kommer fra fondsmidler. Så er 230 
det ikke længere statslige kroner, og så behøver man ikke slå den op. Æh, der 231 
kan også, man kan også bruge kaldelser. Det mener jeg, at man i 232 
stillingsstrukturen nu har skærpet endnu, indskærpet endnu mere hvordan man 233 
kan gøre/ikke kan gøre. Jeg skal selvfølgelig bare med lempe, men jeg tror godt 234 
at jeg på baggrund af den analyse kan være åben om, at der var nogle, der var 235 
rigtig glade for kaldelser. Øh. Af mange grunde. Og så er der sådan noget med, 236 
kan man forresten gøre, at man kan hente nogle forskere ind på en midlertidig 237 
bevilling. Og de forskere ville så også blive ansat uden et opslag. Så lad os nu 238 
sige, vi kigger på lektorniveauet, der er der så måske på en god dag 60% af 239 
stillingerne, der bliver slået op. De stillinger vil blive slået op lokalt på 240 
institutterne. Der vil man have en proces, hvor man, og det er lidt forskellige 241 
fra institut til institut, hvor man har en dialog i ledelsesgruppen, dvs. hos 242 
institutleder og studieledere og hvis man har en ORD, altså hvis man har en 243 
institutleder for forskning, diskuterer, hvad er det for en profil, hvad er det for 244 
et område man får styrket ved den her nye lektorstilling. Og der skal man, hvis 245 
man gerne vil kigge på køn og rekruttering være lidt opmærksom, fordi der kan 246 
i de overvejelser og de samtaler ligge nogle afgrænsninger, som allerede gør, at 247 
nogle kandidater har nemmere ved at søge end andre kandidater. Man kan også, 248 
jeg siger ikke, det sker, men man kan også, hvis man nu stod i situationen, og 249 
man havde en man rigtig godt kunne lide internt, og så man rigtig gerne ville 250 
have som lektor, overveje, om man måske lige pludselig havde et akut behov 251 
for vedkommendes forskningsområde i sin portefølje, og så kunne man komme 252 
afsted med at skrive et åbent opslag, som var meget begrænset i sin ordlyd, og 253 
at det kaldte på nogle mennesker. Øh. Det man helt lavpraktisk gør, jeg kan 254 
sende jer, vi har det, som man ikke må kalde, men som alligevel hedder 255 
“bollepapiret”, og det er fordi det består af 8 øh cirkler, som beskriver en 256 
videnskabelig rekrutteringsproces på Københavns Universitet.  257 

 258 
00:19:39 - I  Det må du meget gerne sende til os, tak. Det er vi meget interesserede i at se.  259 
 260 
00:19:42 - MM  Det er et procespapir, som mine kollegaer inde i arbejdsjura, eller arbejdsmiljø 261 

og personalejura har produceret. Dvs. det er helt klassisk HR-jurist øh 262 
forestilling om, at nu laver jeg en skabelon, hvor jeg beskriver den gode proces, 263 
og så sender jeg den ud til de 5000 akademiske medarbejdere, og så ved de 264 
præcist hvad de skal gøre, og så gør de præcist det, jeg siger, de skal gøre. Øh. 265 
Der har vi lige lavet et projekt på KU, øh, hvor vi har været ude og snakke med 266 
de institutter, og bedt dem om at gennemgå deres rekrutteringsproces, og så ved 267 
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at sætte sig sammen give institutlederkredsen, eller den kreds de nu har 268 
indsendt, og så har vi observeret det, og det er faktisk lidt det samme, som I 269 
gør, tænker jeg, bedt dem om at tale sammen. Kunne I ikke prøve at forklare 270 
hinanden om, blive enige om, hvad I gør, når I rekrutterer i forhold til det her 271 
stykke papir. Og det der blev ret tydeligt, det var 1. de var meget sjældent enige 272 
internt omkring præcist hvordan det foregår, æh, og 2. der var ikke en ud af de 273 
10, som på nogen måde forløb i forhold til den beskrevet optimale proces. Den 274 
havde af gode grunde alle mulige lokale variationer, det giver god mening, at 275 
man har det, for der er stor forskel, men det kan gøre det en lille smule svært at 276 
overskue præcist hvordan man rekrutterer ude lokalt.  277 

 278 
00:21:17 - I  Ja, selvfølgelig. Det virker til at det bliver øh, bliver gjort meget individuelt fra 279 

fra område til område på trods af, at der er lavet et skriv omkring hvordan en 280 
rekrutteringsproces skal foregå. Er det korrekt forstået?  281 

 282 
00:21:36 – MM Ja. Det er rigtigt forstået.  283 
 284 
00:21:40 - I  Det kan godt være, jeg en gang imellem stiller nogle opklarende spørgsmål. 285 

Der er lige en lillesmule knas på linjen nemlig en gang i mellem. Jeg tror, det 286 
går, men bare lige så vi er helt sikre på, at vi får fat i meningen.  287 

 288 
00:21:50 - MM Det er helt okay.  289 
 290 
00:21:51 - I  Nu kommer du jo ind på det kan man sige, men bare lige for en god ordens 291 

skyld. Der vil så i den her rekrutteringsproces ikke være et uafhængigt 292 
kvalitetstjek af den enkelte rekruttering?  293 

 294 
00:22:08 – MM  Åh, nu skal jeg passe på, hvad jeg... Jo, ved du hvad. Det vil der jo forstået på 295 

den måde, at hver rekruttering har tilknyttet en eller anden form for bistand fra 296 
det her lokale HR-center. Og deres opgave er jo fx at sørge for, at gældende 297 
lovgivning overholdes. Ik. At man fx sørger for, at der foregår en 298 
shortlistingsproces. Vi har på KU også - det står i det her bollepapir, så kan I se 299 
processerne – vi har på KU en regel, som løber fra øh, 1/1 2020 til 1/12 2021 300 
om, at hvis man til de her videnskabelige stillinger, hvis man ikke kan stille 301 
med en ansøgerpulje, altså en pulje af ansøgere, hvor begge køn er 302 
repræsenteret, så skal man søge dispensation hos rektor. Det er en af de 303 
opgaver, de blandt andet har at sikre sig, at hvis det sker, og det sker ret ofte, så 304 
skal man søge om dispensation. Øh. Og når man gør det, så skal man så have 305 
lavet sit søgearbejde fx. For det er også en del af anbefalingerne og 306 
forventningerne, at det gør man ude lokalt. At man simpelthen laver aktivt 307 
søgearbejde på stillingerne.  308 

 309 
00:23:27 - I  Ligger der nogle øh, når man så modtager sådan en en pool der, som 310 

udelukkende består, nu forestiller jeg mig, at det overvejende vil være mænd, 311 
det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg kan antage, er der så nogle tanker om, 312 
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hvordan man sikrer i den næste søgning, at der kommer en større sådan 313 
kønsdiversitet i øh, i ansøgningerne?  314 

 315 
00:23:47 - MM  Hmmm, nej, fordi der sjældent sker en næste søgning. Altså jeg skal være ærlig 316 

at sige, at det der sker, det er jo ikke mig, der beslutter, om dispensationen går 317 
igennem eller ej. Jeg har den skønne opgave med at læse ansøgningerne 318 
igennem øh, altså screening for, der er sådan en boks, de skal checke af, hvad 319 
har vi gjort, hvad har vi ikke gjort, så skal jeg læse igennem, har de checket det 320 
af ja/nej. Øh. Og så skal jeg sende det op til rektor, og så er det rektor, der 321 
beslutter, om den går igennem øh. Og rektor er, øh, helt med på dagsordenen 322 
og alt muligt andet, men jeg har endnu ikke set rektor afvise en af de her 323 
dispensationsansøgninger. Øh. Og der er jo også altid, hvis ikke en god grund, 324 
så i hvert fald en beskrevet grund for, hvorfor det nu endte som den endte. Ikke 325 
sandt.  326 

 327 
00:24:42 – I  Okay, så der foreligger et skriv om, at der skal være relativt, i hvert fald om 328 

ikke kønsbalance så i hvert fald kønsdiversitet, men i praksis vil det nok gå 329 
igennem i første omgang?  330 

 331 
00:24:55 - MM  Ja, hvis man på nogen måde kan redegøre for, at man fx har lavet søgearbejde, 332 

og hvad er så et søgearbejde? Der er nogle institutter, som tager det rigtig 333 
seriøst, man kan se i dispensationsansøgningen, at man fx, altså processen går, 334 
at hvis et institut gerne vil søge dispensation, skal de starte med at søge 335 
dispensation hos deres dekan, som skal godkende det videre til mig, som så 336 
skal godkende det videre til rektor, ik. Og det er den måde, man bygger 337 
bureaukratisk system op på ik. Øh, og der kan man se nogle gange i 338 
ansøgningerne, at den er blevet fra dekanen hjemsendt til institutterne eller 339 
institutterne faktisk selv har hjemsendt den til sig selv og sagt: hey, det var ikke 340 
bredt nok, vi prøver igen. Øh.  341 

 342 
00:25:38 - I  Så den vil ikke ryge længere op ad stigen så at sige, hvis den i første instans 343 

bliver sendt retur til institutlederen?  344 
 345 
00:25:47 - MM  Så kan den ikke komme længere op. Så skal den tilbage og genbehandle.... 346 

Men det er vigtigt at vide, at det er altså i sjældenhederne, men der er nogle, der 347 
er gode og dygtige til det.  348 

 349 
00:25:55 – I  Ja, godt. I forhold til den her nye stillingsstruktur, som jo er i 350 

stillingsbekendtgørelsen, er det så din vurdering, at der vil være et øget fokus 351 
på det her uafhængige kvalitetstjek i den indledende rekruttering på KU i 352 
fremtiden?  353 

 354 
00:26:09 - MM  Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Det tænker jeg, at I skal snakke med en 355 

jurist om, om man påtænker en øget kvalitetssikring af det. Øh. Og hvis I skal 356 
gøre arbejdet sådan helt efter bogen, havde jeg nær sagt, så skal I spørge 3 HR-357 
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centre, hvordan de har tænkt sig at gøre det, for de har tænkt sig at gøre det 358 
forskelligt.  359 

 360 
00:26:29 - I  Selvfølgelig. Det vil vi sikkert tage med videre. Så ud fra din vurdering, tror du 361 

så, at den her nye stillingsstruktur er noget, der vil påvirke kønsbalance eller 362 
kønsinklusion især på KU?  363 

 364 
00:26:40 - MM  Nej. Nej, nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er alle mulige andre faktorer, der 365 

kommer til at påvirke det, men ikke stillingsstrukturen i sig selv.  366 
 367 
00:26:48 - I  Okay. Du var lige kort inde på, at I i hvert fald gør brug af shortlisting ude hos 368 

jer. Jeg går næsten ud af, at I så i hvert fald gør det på Ph.d.-niveau?  369 
 370 
00:26:57 - MM  Ja, neeej. Det veeed, nu skal jeg lige tjekke, det mener jeg ikke, jeg mener det 371 

først er ved det vi kalder faculty VIP’s, som er på adjunkt-niveau.  372 
 373 
00:27:10 - I  Hvem vil stå med sådan det overordnede ansvar for den her shortlisting?  374 
 375 
00:27:14 - MM  Æh, det vil det nedsatte øh panel til formålet. Nu skal du se her, jeg sender lige 376 

det der, jeg finder lige det der... 377 
 378 

(små baggrundsforstyrrelser) 379 
 380 

.. hvor dælen har jeg lagt det. Lige et øjeblik. Jeg har sikkert kaldt det 381 
“Bollepapiret” eller et eller andet. 2 sekunder. Øh. 382 

 383 
(Maria leder efter et dokument + der snakkes om baggrundsstøjen) 384 

 385 
Øh, ja, det er en “appointment committee selects applicants for assessment”, så 386 
det er shorlisting. Så shortlisting-proces foregår ved, at leder, det må være 387 
institutleder, og så appointment commitee, det må være bedømmelsesudvalg, 388 
øh, vurderer, hvem der skal shortlistes, ik.  389 

  390 
00:29:15 - I  Hvem består den her komité af, hvis du kan svare for det?  391 
  392 
00:29:16 – MM  Den bliver sammensat til formålet. Altså og, ja det er forskelligt. Der kan også 393 

være institutter, der har et fast bedømmelsespanel. Altså hvor det er de samme 394 
øh, og så er der andre, hvor man samler det øh, efter efter stillingen, og så kan 395 
der også være steder, hvor det er den forskningsgruppe, altså ledelsen af 396 
forskningsgruppen, hvortil det jo primært er hjemmehørende ik.  397 

 398 
00:29:41 - I  Ved du, om der ligger nogle generelle kvalitetskrav eller kvalifikationskriterier 399 

for de her udvalg, så der er noget, der går igen selvom det vil være forskellige 400 
udvalg, der vurderer?  401 

 402 
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00:29:52 - MM  Nej, altså vi har på et tidspunkt sat krav om at man har bredde i 403 
bedømmelseskomitéen, dvs. bredde i kønssammensætning øh. Og det viser sig 404 
jo efterhånden forskellige steder fra, at det ikke har en betydning. Øh. Jeg 405 
prøver lige at finde procesbeskrivelsen. Lige et øjeblik, for der ligger det 406 
kedeligste, længste pdf med sådan en proces step by step.  407 

 408 
(Maria leder efter dokument) 409 

 410 
Men det jeg læser op for jer nu, det er så også den berømte fra toppen sendt ud i 411 
organisationen template, som man jo godt kan læse, men ikke altid, ikke af ond 412 
vilje, ikke fordi man er et dårligt menneske, bare fordi det gør man ikke.  413 

 414 
00:31:24 - I  Fordi sådan har man aldrig gjort det 415 
 416 
00:31:24 - MM  Ja præcis. Sådan har vi aldrig gjort det, vi har altid gjort sådan her. Prøv at se 417 

her...  418 
 419 

(Maria snakker lidt med sig selv mens hun kigger i dokumentet) 420 
 421 

Jeg synes ikke, der... der står nogle spændende ting her omkring hvem man 422 
skal sende en mail til, og hvem der skal involveres og alt muligt andet, men der 423 
står bare: send mail til ansættelsesudvalget minus formand vedrørende 424 
shortlister inhabilitet. Øh. Men gad vide hvor der så står noget om, hvordan det 425 
skal nedsættes....  426 

 427 
00:32:11 - I  Det er også helt i orden, hvis du ikke kan svare for det. Det er helt OK. Man 428 

kan sige, vi kommer lidt rundt, så det er helt OK at sige, hvis der er nogle af 429 
spørgsmålene, som du simpelthen ikke kan sige på stående fod. 430 

 431 
00:32:24 - MM Ikke lige det der. Hmm.  432 
 433 
00:32:28 - I  Det er helt okay. Hvis, og som sagt må du meget gerne sende den her til os, 434 

hvis det er noget vi må få indblik i, og så kan vi altid selv undersøge det 435 
nærmere, evt. hive fat i nogle, der kunne vide det. Men jeg tænker, at vi måske 436 
bevæger os videre over i noget omkring opslag. Selvom at det selvfølgelig vil 437 
være, forestiller vi os i hvert fald, alt afhængig af hvilken stilling der er tale om, 438 
hvis vi taler om de her akademiske stillinger, hvem vil så oftest stå for at 439 
formulere et opslag hos jer?  440 

 441 
00:32:59 - MM  Det vil de enkelte institutledere. Og de vil formulere det efter en skabelon, som 442 

de har. Der har, det ved jeg faktisk ikke, om jeg må dele med jer, men der var 443 
et forsøg fra herinde centralt fra, tilbage i 2020, efteråret 2020, øh og lave 444 
ligesom en template, en KU-template, for, hvordan kunne sådan et jobopslag se 445 
ud? Og der gav jeg i hvert fald noget feedback på, hvis man nu skulle lave 446 
sådan en template, hvordan kunne man så sætte den op, så den havde størst 447 
mulig diversitetssikring øh...  448 
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 449 
00:33:34 - I  Var det en skabelon, der skulle bruges på tværs af fagområder og stillinger så?  450 
 451 
00:33:37 - MM  Det var tanken, at det skulle være så generisk, at man kunne pluck and play, og 452 

så kunne man sætte indhold ind i det. Øh. Og der kan være mange gode grunde 453 
til, hvorfor det aldrig rigtig kom videre. Jeg tror en af dem handler om, at det er 454 
KU, altså KU er jo en organisation, hvor det kun er indtil for nyligt, en af de 455 
helt store kampe KU har haft fx, det er at sige til institutterne, når I taler i 456 
medierne, så skal i huske at sige, øh, Peter Christensen, Forsker for Niels Bohr-457 
institut, Københavns Universitet. I skal ikke bare sige Forsker på Niels Bohr-458 
institut punktum. Altså, så der er meget klar oplevelse af decentralisering, æh, 459 
og lokalånd. Og jeg kunne forestille mig, at det har været en af grundene til, at 460 
sådan en template æh støder på grund, fordi man sidder ude lokalt og siger: 461 
“det er vi alt for unikke til. Det skal vi overhovedet ikke indpasse os under.”.  462 

 463 
00:34:26 - I  Er der, noget du, det ved jeg slet ikke, om du ved, men er der kommet noget 464 

bud på sådan nogle forskellige af de samme skabeloner, som man ville kunne 465 
bruge ude på de forskellige fakulteter. Så man ligesom fik en skabelon stadig, 466 
men at den måske var tilpasset det fagområde, man sad i.  467 

 468 
00:34:44 - MM  Nej, altså det sidste jeg har hørt på den, for jeg spurgte nemlig i en anden 469 

sammenhæng for nylig i forhold til det, og det er, at den ikke er kommet videre. 470 
Den lever, den ligger i en eller anden skuffe herinde.  471 

 472 
00:34:53 – I  Okay. Det er institutlederne, der sidder, men vil der være nogle, der 473 

kvalitetstjekker de her jobopslag inden det ryger ud? 474 
 475 
00:35:00 – MM  Ja, igen ville jeg tænke, at deres HR-partner ved det lokale HR-center, vil læse 476 

det igennem, men jeg vil også tænke, at de har et armslængdeprincip på, at de 477 
læser det igennem for, om man har skrevet noget fuldstændig vanvittigt i 478 
forhold til lønrammen eller arbejdsvilkår. Ikke i forhold til om man fx har taget 479 
kvalifikationerne og så drysset dem ud over hele ansøgningen eller opslaget. 480 
Øh.  481 

 482 
00:35:20 - I  Så de væsentligste overvejelser vil være i hvert fald i det her tjek, ved være at 483 

tjekke at det hele ligesom stemmer, alt den information der bliver givet og ikke 484 
så meget, hvad der præcist bliver skrevet. Er det korrekt forstået?  485 

 486 
00:35:31 – MM Ja, det er korrekt forstået.  487 
 488 
00:35:32 - I  Godt. Vil det også være institutlederen, der beslutter, hvor det her opslag det 489 

bliver bragt henne eller er det i samråd med HR? 490 
 491 
00:35:40 – MM  Det er institutlederen, der står for det. Ja, og det er derfor, det altid er lidt 492 

spændende at læse dispensationsansøgninger for, hvordan de har lavet det 493 
søgearbejde, ik. Der er nogle, der synes det er nok at sende det til deres tre 494 
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nærmeste venner, fordi de er jo meget diverse fordelt henholdsvis på tre 495 
forskellige universiteter, så må det være tilstrækkeligt, og så er der andre, der 496 
gør noget mere ud af det, ik. Og så er der også nogle institutter, som har en 497 
rekrutteringspraksis, fx institut for økonomi, som er sådan helt anderledes, og 498 
man henter især yngre forskere ind fra sådan nogle store konferencer øh, og der 499 
vil søgearbejdet jo have en anden karakter. Så på den måde kan jeg godt lyde 500 
lidt kritisk, men der er jo også en grund til, at man er meget forskellige i det. 501 
Det er at man har meget meget forskelligt udgangspunkt.  502 

 503 
00:36:22 - I  Tror du, det ville gavne KU som helhed, hvis der kom lidt mere centralisering i 504 

forhold til hvordan det foregår?  505 
 506 
00:36:31 - MM  Øh, jeg tror ikke på centralisering i forhold til ligestillingsarbejde. Jeg tror, at 507 

jeg synes det er ret tydeligt, hvis man kigger tilbage på de seneste – det er 508 
ligestilling vi taler om, ik, det er vi enige om, så jeg ikke taler....  509 

 510 
00:36:44 – I  Jo, men det er, det er der, vi bevæger os hen af selvfølgelig, men det er også 511 

generelt i forhold til, hvad er overvejelserne, hvad er det, der bliver tænkt, når 512 
man skriver et jobopslag, når man bringer det på en bestemt platform...  513 

 514 
00:36:57 - MM  Ja. Jeg tror, jeg tror, det man skal huske, hvis man kigger på det udefra, igås, så 515 

ville man tænke, hvad sker der egentlig her. Altså der er en stor statslig 516 
finansieret organisation, som løber i 42 forskellige retninger. Hvordan kan man 517 
ikke strømline det noget bedre? Øh, og ved i hvad, det kan man også godt. Det 518 
er ikke fordi man ikke kan. MEN, KU er en en organisation ligesom AU og i 519 
mindre grad Syddansk, altså især de ældre universiteter, så AU ville nok være 520 
det bedste sammenligningsgrundlag, og man har haft tradition for faglig ledelse 521 
rigtig mange år, og så tilbage i 2003, tror jeg det var, så kom ledelsesreformen 522 
æh, og den den larmer heeelt vanvittigt på universiteterne stadigvæk. Man 523 
skulle tro, at det var i går den blev indført, fordi det gør så ondt at tænke, at 524 
nogen, der bliver ansat som leder, æh, og det betyder også, at der meget hurtigt 525 
– i skal næsten kigge på organisationsdiagrammet, man kan næsten se den 526 
visuelt i den måde, det er tegnet op. Der er kæmpe lang vej fra Vor Frue Plads 527 
altså Nørregade, hvor fællesadministrationen og rektoratet sidder, og så ud til 528 
de enkelte fakulteter og endnu længere fra fakulteter og ud til institutterne. Så 529 
det betyder, man skal fare med lempe, når man centraliserer, øh, og KU har jo 530 
lige centraliseret deres budgetvurdering, og det, og det tror jeg også godt jeg 531 
må sige, det er ikke ukendt viden, hvor man har forsøgt at lave, det er jo helt 532 
vanvittigt at man kan tænke i 2018: gud skulle vi ikke prøve at se om vi alle 533 
sammen kunne føre regnskab på samme måde. Kunne det ikke være en god 534 
idé? Kunne det ikke være smart, hvis vi alle talte nogenlunde inde for skiven? 535 
Øh. Og det, og det er smart, og det var man nødt til at gøre.  536 

 537 
00:38:51 – I  Hvad har reaktionerne været på det ude....  538 
 539 
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00:38:53 – MM  Jamen det er, nu er det jo ikke mit område, så det kan være, I skal spørge nogle 540 
andre, ik. Men der er jo selvfølgelig nogle lidt kraftige reaktioner, fordi man 541 
går ind centralt fra og bestemmer over et råderum, et mandat, et ledelsesrum, 542 
som man har været vant til og have lokalt, og hvor man måske også har været 543 
vant til meget stor autonomi. Og det er jo fedt med autonomi, når man er et rigt 544 
institut, som hvor mælk og honning bare flyder direkte fra fondene og ind. Det 545 
er måske mindre sjovt med autonomi, hvis man er et af de undervisningstunge, 546 
men ikke så forskningstunge institutter, som fx oppe på HUM, hvor man 547 
producerer rigtig mange (utydeligt), men hvor det er sværere at tiltrække 548 
fondsmidler. Det bliver en anden sådan kommunal – ligesom den diskussion, 549 
der har været med kommunernes udlændingereform. Forestil jer den på et 550 
universitet imellem institutterne (griner). Og det er jo ikke fordi der er onde 551 
mennesker, det er bare fordi der er forskellige interesser.  552 

 553 
00:39:51 – I  Bestemt. Ja, og mange af de spørgsmål vi stiller, selvfølgelig snakker jo også 554 

om KU som helhed, og vi er jo godt klar over, at der ligger rigtig mange 555 
forskelle, når man går ned i det, og det er øh, det tager vi også højde for 556 
selvfølgelig, når vi går ind og kigger på, på de her data, vi får. Det vil jeg bare 557 
lige understrege. Men hvis vi så igen prøver at tage det lidt ned på lidt bredere 558 
og KU som helhed, jeg ved godt, det kan være svært, hvad vil du så sige i hvert 559 
fald er de vigtigste parametre for ligesom at blive ansat i en akademisk stilling 560 
ude hos jer? Er der på en eller anden måde udarbejdet nogle konkrete sådan 561 
kvalifikationskriterier, eller ligger det igen meget hos den enkelte?  562 

 563 
00:40:29 – MM  Ja se, det kan jeg faktisk godt svare på. Øh, der står jo i strategi 2023 under 564 

kapitel 1, at vi vil gerne tiltrække æh, de særligt talentfulde forskere, ik. Det er 565 
jo en dejlig øh fuldstændig ligegyldig formulering, øh, for det vil alle jo. 566 
Under, som afsæt i det, er der så blevet formuleret det, der hedder kriterier for 567 
meritering, og de blev øh, øh godkendt tilbage i 2020, øh, og kriterier for 568 
meritering går på VIP faculty positions til adjunkt, lektor, og professorniveau. 569 
Det er kriterier, som er fordelt over seks bokse, som beskriver, hvad er det for 570 
nogle kompetencer, hvad er det for nogle områder, hvad er det man skal kunne 571 
mestre, hvis man vil gøre sig A) håb om at blive ansat ude fra og ind i et af de 572 
her tre kategorier, eller man vil gøre sig forhåbning om, som ansat i en af de tre 573 
kategorier at stige til næste kategori. Æh, og de kategorier, de to første er jo de 574 
klassiske; hvordan går det med dit H-index, hvordan går det med din 575 
publicering, det næste er hvordan går det med at tiltrække fonding, og så 576 
kommer der altså fire kasser mere - nu skal jeg se, om jeg kan huske dem på 577 
rygraden - æh, en omkring social impact bl.a., en omkring dit 578 
undervisningsarbejde, øh, og i mit perspektiv er der en femte, jeg ikke kan 579 
huske, i mit perspektiv den sidste den med ledelse særligt vigtig, for der er det 580 
blevet indført, at man skal på alle niveauer, men selvfølgelig i forskellige 581 
grader, æh, kunne understøtte arbejdet med ligestilling og mangfoldighed. Øh. 582 
At det er et kriterie. Og de er, der har været en diskussion i organisationen igen 583 
om budgetmodel og centralisering, skulle det her sendes ud til institutterne og 584 
fakulteterne som sådan en: her er en god idé, I kunne gøre brug af, hvis I havde 585 



Page 229 of 459 

 

lyst. Skulle det sendes ud til dem, så vi kunne tage dem af dem, som vi synes 586 
passer, eller skulle det sendes ud som indgangskriterier, altså indgang til 587 
stillingerne, og som et: det her skal man kunne checke af, og så kan man 588 
selvfølgelig godt tilføje til det, ikke. Det kan være, man har på sådan et institut 589 
for klinisk medicin, har helt reelt nogle særlige behov, øh, som ikke 590 
nødvendigvis er indeholdt i det her. Det kan man lægge ovenpå...  591 

 592 
00:42:36 – I  Så det stod som minimumskriterierne, tænker du?  593 
 594 
00:42:37 - MM  Ja, så det er enten som minimumskriterier, og det er også understøttet af det 595 

HR-managersystem, hvor man nu skal, når man har en rekruttering, skrive 596 
noget i den der boks (griner).  597 

 598 
00:42:50 – I  Er det din oplevelse, at det bliver, bliver sådan håndhævet eller overholdt ude 599 

på, ude i de forskellige rekrutteringsprocesser?  600 
 601 
00:43:00 – MM  Altså jeg kan ikke svare for hele KU, men jeg kan godt fortælle om nogle 602 

projekter, jeg har haft i andet regi, hvor vi har støttes os op ad kriterierne, bl.a. 603 
kriterier i boks 6, som jeg nævnte, hvor jeg er blevet ringet op af lokale HR-604 
partner, som siger noget ala: “Jaja, den er med dig. Men det vigtigste er jo, at 605 
de kan trække fonde hjem, og hvad gør jeg, hvis jeg falder på, at vi ikke kan 606 
levere på ligestilling og mangfoldighed, men til gengæld er sindssygt dygtige 607 
til at trække penge hjem Skal vedkommende så ikke ansættes?”. Og der har jeg 608 
nu lært, at jeg ikke kan speak my mind, fordi det første svar ville være: ja, så 609 
lever vedkommende jo ikke op til kompetencekravene, men der skal man 610 
måske lige give det et årti eller tre.  611 

  612 
00:43:41 – I  Så du tror, det er en, altså en tidsting, der vil løse sig selv?  613 
 614 
00:43:44 - MM Ja. Det er 100% en tidsting. Det kommer.  615 
 616 
00:43:49 – I  Det kommer. Så der, nu spørger jeg måske lidt frækt, men du siger, det 617 

kommer. Vil det sige, at det ikke som sådan er noget, man skal sætte aktivt ind 618 
for og ændre på nu?  619 

 620 
00:44:02 – MM  Jojo, det kunne man sagtens sætte aktivt ind og ændre på. Spørgsmålet er så 621 

bare, hvordan man skal gøre det, og jeg vil ikke mene, at man skulle gøre det 622 
med flere centraliserede dokumenter. Så skulle man fx sige: okay, der sidder 623 
nogle HR-partnere lokalt. De er nu blevet bedt om at varetage et større 624 
kriteriearbejde. Det kan være, de skal have noget vejledning og noget guiding i 625 
det. Måske skulle noget af vores training om EDI gå til den gruppe. Altså helt 626 
traditionelt på universiteterne, så går EDI-træning, hvis man overhovedet har 627 
noget, oftest til videnskabelige ledere, øh, og rektoratet, ik. Man glemmer nogle 628 
gange de der HR-funktioner, eller de der TAP-funktioner, som understøtter 629 
udviklingen, men som også blokerer udviklingen nogle gange, ik. Så det kunne 630 
jo være en overvejelse.  631 
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 632 
00:44:42 – I  Hvem vil du sige, har ansvaret for, at det ligesom bliver sat i værk, hvis man 633 

siger, det var den løsnings... det løsningsforslag, man gik med, ligesom at træne 634 
folk i det? Hvor ligger det ansvar?  635 

 636 
00:44:54 - MM  Det ville jo på den måde, som opgaven med ligestilling og mangfoldighed være 637 

placereret på Københavns Universitet, ville jo ligge inde i fælles-HR, der hvor 638 
jeg sidder. Øh. Der ville den ligge som en opgave. At det var der, man skulle 639 
overveje det, men det er min vicedirektør, som skulle tage den beslutning. Øh.  640 

 641 
00:45:12 - I  Vil du, vil du mene, at vedkommende så også tager det i praksis?  642 
 643 
00:45:18 - MM Hvad tænker du?  644 
 645 
00:45:20 - I  Vil ansvaret havne hos din vicedirektør, nu ved jeg ikke, hvad vedkommendes 646 

navn er...  647 
 648 
00:45:28 – M Det er Thomas...  649 
 650 
00:45:28 - I  Vil det være Thomas, tror du, eller kommer det et andet sted fra?  651 
 652 
00:45:32 - MM  Nej, ved du hvad, sådan nogle udviklingstendenser kommer aldrig indefra. De 653 

kommer altid udefra. Altså der er ikke, der er ikke, øh, det kan godt være, det er 654 
anderledes andre steder, men der er ikke nogen store universiteter, som hvor 655 
lederne selv vågner op og tænker: jeg har fået en skidegod idé. Skulle vi ikke 656 
uden der på nogen måde var nogen, der havde spurgt os, begynde på et større 657 
udviklingsprojekt af vores personale. Altså, det siger de ikke. Øh, men hvis 658 
man siger det tilpas mange gange og bliver trykket på, så siger de: hey, jeg har 659 
fået en skidegod idé. Skulle vi evt. gøre det her? Øh. Og det, der er den 660 
skidegode idé her, eller som de får lige om lidt, det er, at man kan se at 661 
fondene, både til nationale men også til europæiske begynder at sætte krav til 662 
de her områder. Og lige om lidt så kommer der et nyt rammeprogram for EU, 663 
som skal erstatte den som var i 2020, og der er krav om GEP, altså Gender 664 
Fonding Plans, og det er der krav om, at man underviser staff og all decision-665 
makers. Øh, og der kunne være en åbning. Men der skal stadigvæk så være 666 
sådan en som mig, eller måske som jer, der enten internt presser på og framer 667 
det. Det kunne også betyde HR-medarbejdere, ellers så sker der ikke noget.  668 

 669 
00:46:37 – I  Nej. Godt, tak. Sådan noget som som barsel eller forældreorlov eller aftjening 670 

af værnepligt, når der skal ansættes til de her akademiske stillinger, ved du, 671 
hvordan det bliver vægtet?  672 

 673 
00:46:47 - MM  Ja, altså nu skal jeg jo svare dig, at det bliver vægtet i henhold til gældende 674 

lovgivning om, at det ikke må fylde og have nogen indflydelse overhovedet. 675 
Det vil vores lokale HR-partner selvfølgelig kvalitetssikre, at det også 676 
overholder reglerne. Øh. Ikke desto mindre, så fylder det jo ret meget, kan man 677 
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sige, øh. Jeg ved ikke med værnepligt, den har jeg faktisk aldrig hørt før. Øh, 678 
jeg tror, jeg tror ikke, det er det store problem. Øh. Det er jo de færreste, vi 679 
ansætter, som er i alderen for værnepligt. Øh.  680 

 681 
00:47:19 - I  Ja, okay. Men det kan jo være et hul i CV’et øh, som som barsel og 682 

forældreorlov. Hvordan de her huller påvirker, hvordan man anskuer den 683 
ansøger, der kommer. Jeg ved ikke, om det er noget du kan sige....  684 

 685 
00:47:31 - MM  Det betyder da alt muligt. Altså, og man kan jo se det her berømte sexisme, der 686 

er ude nu, at mange af de eksempler handler om, hvordan man har oplevet øh at 687 
blive sat til side, fordi man skulle på barsel. Øh. Det er, vi kommer med nogle 688 
casevideoer lige om lidt, øh inden for fælles-HR, der bliver sendt ud til brug af 689 
dialog, som et dialogværktøj ude lokalt omkring sexisme, hvor en af dem også 690 
handler om, en kvinde som tillader sig at sige til sin forskningsleder, øh 691 
gruppeleder, at hun skal på barsel, øh, og dermed bliver skrevet ud af hele 692 
ligningen. Ja (ler sarkastisk), sådan lidt: er du ikke seriøs omkring din 693 
forskning. Øh. Der ligger også forskellige analyser af det rundt omkring, men 694 
det ligger jo ikke valide KU-undersøgelser, hvor vi har spurgt alle barsel-695 
forældre, hvordan de har det. Men det man kan se, det er at man kan kigge til 696 
den DAMVAD-rapport, som ligger i DFIR-rapporten – det kan være, I kender 697 
den – har I set den? Nej, jeg sender den til jer. DAMVAD DFIR. Der har man 698 
kigget på barsel øh og yngre forskere, og der kan man se at øh, kvinder med 699 
børn i højere grad forlader universiteterne, øh, man kan se at kvinder med børn 700 
har lavere løn, man kan se, at kvinder med børn har en længere tid fra deres 701 
Ph.d. til deres første faste lektorstilling, øh, end mænd uden børn og mænd med 702 
børn har, ik. Og det indikerer, og det ligger også ud over den tid, som de måtte 703 
være afsted på barsel, ik. Så det indikerer jo også, at der er, på talsiden er nogle 704 
særlige forhold omkring at gå på barsel. 705 

  706 
00:48:58 – I  Bestemt. Så du, så det jeg hører dig sige, det er, at det er din vurdering at, 707 

huller i CV’et så og sige, så som barsel, både kan påvirke den måde, man 708 
kommer ind på, men også kan påvirke sit ansættelsesforhold, når man først er i 709 
arbejde?  710 

 711 
00:49:13 – MM  Jaja. Hvis du går på barsel midt i en post.doc fx, så er det jo en udfordring, og 712 

nu er der jo flere af fondene, der begynder at sige: vi dækker, altså helt 713 
lavpraktisk er det en merudgift for universiteterne, æh, det koster, og det har 714 
ikke tidligere været en del af øh bevillingsporteføljen, men nu er der flere 715 
fonde, der begynder at bevilge den ik. Øh, noget helt andet er, at, og der er jo 716 
reelt nok, det er svært at sætte forskning, især hvis det er laboratorie at sætte 717 
det på pause, ik. Så det skal på en eller anden måde løbe videre, så der er nogle 718 
reelle udfordringer. Man kunne også vende den om og sige, de udfordringer er 719 
ikke mere reelle end alle muligt andre arbejdssammenhænge, æh. Og der 720 
tilbage i DFIR-rapportens tid, da den blev publiceret, var der en konference, 721 
hvor man så have inviteret en række, det var i kølvandet på 722 
globaliseringsaftalen, hvor man ikke kunne forstå hvorfor alle kvinderne de 723 
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flygtede fra universiteterne over i private forskerstillinger, og der var sådan en 724 
meget klokkeklar case-fortælling oppe fra scenen, som hed (udånder), bare 725 
bedre arbejdsforhold. Altså jeg bliver ikke fyret eller sat til side bare fordi jeg 726 
går på barsel. Det har man taget højde for. Og hvis man kan højde for det i 727 
privat laboratorium, så kan man jo også tage det i statsligt reguleret. Øh, og det 728 
er også derfor, at danske universiteter, tænker jeg, Rektorkollegiet, har været 729 
ude og sige, at de støtter øremærket barsel og gerne hurtigere end det på 730 
nuværende tidspunkt varslede implementering i Danmark. Fordi de mener, at 731 
det er det, der kan gøre en forskel.  732 

 733 
00:50:29 – I  Mener du sådan, eller er det din vurdering, at der er et problem med 734 

kønsbalance på sådan det akademiske område generelt?  735 
 736 
00:50:35 – MM Ja. Der er et kæmpe problem.  737 
 738 
00:50:39 - I  Vil du, vil du uddybe?  739 
 740 
00:50:41 - MM  Ja, altså der er jo problem.... helt lavpraktisk så falder kvinderne fra ik, og det 741 

gør de allerede på adjunkt-niveau, øh. Og det man kan se, og der er flere 742 
parametre, man skal hæfte sig ved, men hvis man nu sammenligner med de 743 
andre Skandinaviske lande, så kan man se vores kvinder falder fra væsentligt 744 
tidligere i karriere- øh, perspektivet, end de gør fx i Sverige og Norge, ik. Så 745 
dvs. den selektion sker meget tidligt i karriereforløbet, og det sker samm... den 746 
sam... hvad skal man sige, det overlap med den klassiske periode, hvor man får 747 
børn fx, men den er også overlappende ved det periodeskifte der er mellem at 748 
have x antal prekærstillinger og så på en fast stilling. Øh. Og jeg, jeg joker 749 
nogle gange med, at hvis det virkelig er sådan, at man ikke har tænkt sig at 750 
ansætte kvinder i lektorstillinger, så skulle man overveje at lade være med at 751 
uddanne så mange Ph.d’er. Altså fordi det koster 1,5 mio. eller et eller andet at 752 
uddanne en Ph.d. æh og det er helt lavpraktisk spild af penge. Æh, for så går de 753 
ud og får jobs altså, jeg, det er ikke, det er ikke fordi jeg rigtig gerne vil 754 
fortsætte i forskning, det er frygteligt at forske, hvis jeg nu skal være helt reel 755 
ik, så går man ud og får sådan et job, som jeg har, og jeg sidder med en Ph.d. 756 
Altså det er jeg da glad for, det var da fedt og skønt, det var rigtig godt, men det 757 
er jo ikke nødvendigt for at varetage mit arbejde. Altså, så det er jo en kæmpe 758 
offentlig investering i det. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er 759 
jo bare, at det er bunduretfærdigt. Og det må man ikke rigtig sige, altså. Og du 760 
må heller ikke sige det på universiteterne, men det er dybt uretfærdig 761 
diskriminerende øh, og der ligger så grueligt mange elementer til grund for, 762 
hvorfor det er, som det er. En af dem er barsel, det er der ikke nogen tvivl om, 763 
men der er også andre perspektiver, som handler om, hvordan man forstår 764 
excellent og talent, om hvordan man forstår som kvalificerende kriterier. Og 765 
det er derfor den her bredde i kriterier er en god ting, øh. Sexisme spiller en 766 
kæmpe rolle, og det er jo sigende, at man først, altså hvis du havde spurgt nogle 767 
tilbage i september, om sexisme var en væsentlig rolle i det her perspektiv, af 768 
de førende ledere på universitetet, så tror jeg sådan set, og det kan jeg også sige 769 
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fra min tid i fagforening, at de alle sammen ville have sagt nej. Det er ikke det 770 
store problem, vi har kun 1%, der har rapporteret, at det er et problem. 771 
Velvidende, at de alle sammen har siddet nede på (utydeligt) sager. Det er 772 
skiftet nu, så nu kan man tage hånd om det. Så spørgsmålet er så, hvordan man 773 
tager hånd om det. Øh. Det man kan se i den seneste 774 
talentbarometerundersøgelse, som kan være interessant for jer, det er, at man 775 
har fokuseret rigtig rigtig meget på professorniveauet, altså det, der hedder 776 
grade 8-positions i Danmark i forhold til ligestilling. Og det har man 777 
selvfølgelig gjort, fordi som jeg nævnte tidligere, har set rigtig grimt ud med 778 
kun 13% kvinder, ik. Og det er også et stort problem, det er meget svært at 779 
blive professor som kvinde. Øh. Så det har man satset stærkt på, og der er man 780 
jo så også lykkedes med, det er den kategori, der er løftet mest, per årsbasis. De 781 
andre har ikke løftet sig nær så meget. Det man kan se nu, det er, at øh, hvis 782 
man kigger tilbage på de sidste, er det 5 eller 6 år, hvis man kigger i 783 
talentbarometeret, at ja, der er fortsat en progression på professorniveau, MEN, 784 
der er nu et knæk, et endnu større knæk på adjunkt-niveau. Og det er et 785 
problem fordi, der ligger grunden til, at der bliver endnu mindre pipeline til 786 
professorniveauet. Så hvis man ikke får gjort noget ved det, så vil man lige om 787 
lidt ikke kunne producere progression på grade 8-position, fordi der ikke er, 788 
fordi de forsvinder alt alt for tidligt. Men der kommer sådan lidt, altså hvem er 789 
egentlig interesseret i at kigge på adjunkterne, de er jo ikke spændende, der er 790 
mere prestige i at kigge på grade 8-positions. Øh, så der er lidt en opgave der.  791 

 792 
00:54:08 – I  Ja, bestemt. Hvad, nu snakker vi jo det her med, at det har været et stort 793 

problem, at vi har set 13%, men ud fra din vurdering, hvad ville så, altså en 794 
optimal kønsbalance, hvordan ville den lyde?  795 

 796 
00:54:19 - MM  Jamen man kan jo kigge på uddannelsessystemet generelt set, altså nu kan jeg 797 

lige starte med at sige, jeg mener ikke ligestilling handler om kvinder. Det er et 798 
gigantisk problem, at der er så få mænd, eller så mange mænd, der falder fra i 799 
uddannelsessystemet hele vejen igennem, og det kommer til at have en kæmpe 800 
betydning lige om lidt, så det i sig selv, at vi bliver ved med at producere 60% 801 
øh, kvindelige kandidater, man kan sige 60/40 så holder du dig inde for 802 
lovgivningens ramme, som jo er sat som et normativt alment kriterie, øh, ikke 803 
desto mindre nærmest det, der bliver problematiseret allermest, det er, at der er 804 
60% kvinder (ler), det får mere medieopmærksomhed, end når der kun er 23% 805 
kvinder på professorniveau, ik. Øh. Men men, hvad var det dit spørgsmål, det 806 
var om det var, undskyld.  807 

 808 
00:54:57 - I  Det var, og jeg hører dig lidt sige jo, at 60/40 ikke er den optimale kønsbalance 809 

nødvendigvis, så hvad er den optimale. Skal vi nærme os en 50/50 eller er det, 810 
så længe det ikke er det samme mønster, der danner sig over hele linjen, eller 811 
hvordan skal jeg forstå det?  812 

 813 
00:55:12 – MM  Nu svarer jeg som Maria, og ikke som repræsentant fra Københavns 814 

Universitet. Ja øh. Ja, selvfølgelig skal vi have en 50/50 fordeling. Altså det er 815 
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der slet ingen tvivl om. Der er intet belæg for, at vi ikke skulle have en 50/50 816 
fordeling. Øh, og der er heller ikke noget belæg, altså den klassiske diskussion, 817 
jeg ved ikke, om i så det der Berlingske opslag, øh, med rotation i 818 
bestyrelsesposter, hvor det var mænd, der blev flyttet ud med mænd, ik. Altså 819 
der er ikke noget belæg for, at kvinder i dag ikke er lige så veluddannet som 820 
mænd, og det var også det, jeg kom fra med at det også er synd, at mænd ikke 821 
får en uddannelse, for det er synd, øh. Men der er ikke noget belæg for, at 822 
kvinder ikke er lige så veluddannede. Der er ikke noget belæg for, at kvinder 823 
ikke er lige så dygtige. Der er ikke noget belæg for, at kvinder ikke i lige så høj 824 
grad gerne vil det, øh. De fylder allermest på alle de prestigefyldte uddannelser 825 
overhovedet, og alligevel får de ikke ledende stillinger, og alligevel bliver de 826 
ikke professorer. Altså hvis man kigger på de, nogle af de fag, fx institut for 827 
økonomi eller ovre på statskundskab, det er uddannelser, som kræver så højt et 828 
snit, at komme ind på fra gymnasiet, at de har rigtig mange kvinder. Og det har 829 
de haft i rigtig rigtig mange år. Altså på kandidatniveau. Det det sætter sig ikke 830 
op i systemet, og på den måde kan man sige, altså jeg ved godt, at man gerne 831 
vil tale om bureaukratiet og den bedst egnede, det skal altid være den, der 832 
kommer af sig selv, der er helt ren objektiv, altså der skal jo ikke mange 833 
hjerneceller til at lægge 2 og 2 sammen og sige, det kan ikke rigtig være det, 834 
der er gældende, altså. For de er jo tydeligvis de bedste. De kommer bare ikke 835 
længere frem. Øh.  836 

 837 
00:56:42 – I  Hvem vil du mene bærer ansvaret for, at vi ser flere kvinder i en sådan 838 

ledelsesposition inden for academia?  839 
 840 
00:56:48 – MM  Ja, det ville de lokale ledere. Altså institutlederne øh som den ene del, fordi det 841 

er dem, der sidder med de her primære rekrutteringer. Når man kommer op på 842 
professorniveau, så har dekanen en ret vigtig rolle at spille i hvert fald, og det 843 
er lidt forskelligt, hvordan de spiller den, men i hvert fald som godkendende 844 
sidste instans for en rekruttering, æh. Men også øverste ledelse. Altså der er 845 
behov for nogle øverste ledelser, som tør sige, vi skal sætte os et meget tydeligt 846 
mål, og det skal vi nå, og hvis I ikke kan nå det, så skal det have nogle 847 
konsekvenser. Øh. Og det skal ligesom kommunikeres ud. Og hvis de ikke kan 848 
finde ud af det, så er vi jo heldigvis hjulpet på vej nu af de her fonde, der 849 
begynder at sige: hvis I ikke kan leve op til helt almene ligestillingskrav 850 
omkring øh at sikre den bedst egnede, så kan I ikke modtage penge fra os. Så 851 
vil vi ikke putte penge i jer. Øh.  852 

 853 
00:57:34 – I  Så det er måske i virkeligheden længere oppe endnu, at vi ser at der er nogle, 854 

der påtager sig det her ansvar i praksis?  855 
 856 
00:57:43 – MM  Ja, det tænker jeg. Hvis man kigger på sådan noget som institut... eller ikke 857 

institut, det er fakultet, det juridiske fakultet på KU, der havde jeg en snak med 858 
dekanen for nyligt, og det tror jeg også godt, jeg må sige til jer, øh. De satte sig 859 
for (udånder), 2-3 år siden et måltal, der hed, at de ville have 31% kvindelige 860 
professorer, og det er jo ikke 50/50, men det var sat ud fra hvad deres niveau 861 
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var, og så tog de den lige 120% længere frem, altså. Og som han sagde, da de 862 
satte det, tænkte han, at det var fuldstændig urealistisk. Det kommer de jo 863 
aldrig nogensinde i mål med. Men til gengæld, det der har vist sig er, at det har 864 
faktisk virket. At det her med at have et mål, som er ambitiøst.... (off the record 865 
statement) det sætter alligevel barren for, når man så sidder der i sidste instans, 866 
og måske har en mand og en kvinde, øh, og man prøver at kigge, for det er det, 867 
der sker ik – det er nogle gange det vi diskuterer i rekrutteringen også ik, så har 868 
man det her shortl... eller den her rekrutteringsproces med de her 8 boller, som 869 
man skal overholde, ik, æh og man kører det hele efter bogen; folk bliver 870 
shortlistet, folk bliver bedømt kvalificeret, og folk er til samtale. Men i sidste 871 
instans, om det er en videnskabelig stilling eller en hvilken som helst anden 872 
stilling, så ender man med, når man sidder til anden samtale med tre 873 
kandidater, som alle sammen til fulde opfylder alle kriterier, der skal til for at 874 
få et job. Der er jo ikke nogen, der holder anden samtale med folk, som tænker, 875 
at det kan de nok ikke... Så man sidder der med tre, og man har, måske, også en 876 
kvinde i blandt. Og så er det så, at man skal vælge det sidste instans, som er, 877 
hvem skal det så være? Og lige der kunne jeg godt tænke mig, at man havde 878 
modet til nogle gange at tænke, jaja, kandidat A, som er en mand, har 11 879 
publikationer, kandidat B, som er kvinde, har 10 publikationer, og så har man 880 
sådan en default ting, at så vælger man kandidat A. Det kan også være, at den 881 
kandidat har løbet en ironman - og det har jeg også selv, og nu sætter vi det lidt 882 
stereotypt op, men det er altså sådan, det fungerer - det har kandidat B ikke, 883 
fordi vedkommende har passet ungerne, øh, mens manden løb ironman, øh. Det 884 
var der, man så skulle have modet som lokal ledelse til at sige: vi vælger, det er 885 
ikke noget med, at vi vælger en mindre egnet, vi vælger en fuldt ud egnet 886 
kandidat, men vi kigger bredere end som så. Vi kigger på, hvem vi har brug for 887 
i sammensætningen.  888 

 889 
00:59:55 – I  Så så udfordringen eller hvad man kan sige, ligger i at være bedre til at vurdere 890 

talent eller hvordan?  891 
 892 
01:00:04 – MM Talent og relevans. Altså. Og det er nogle af de ting, der også går galt, som 893 

man altså, jeg kan godt forstå, I koncentrerer jer om stillingsstrukturen, og det 894 
er også et væsentligt parameter, det er bare ikke rigtig den, der gør forskellen. 895 
Fordi hvis vi kigger på de svenske undersøgelser fx, så kan man se, at kvinder i 896 
langt højere grad end mænd påtager sig det der ulønnede reproduktive, hvis 897 
man kan sige det, arbejde på institutterne end mænd gør. Det vil sige de i langt 898 
højere grad laver husholdningsarbejdet. Altså alt det, som man ikke kunne 899 
undvære. Det kunne være stå for nogle komitéer, det kan også være at sidde i 900 
komitéer som bedømmelseskomitéer, det kan være at lave 901 
undervisningsplanlægning, der kan være at vejlede øh, hvad hedder det, 902 
bachelorstuderende, et eller andet, som jo ikke (leder efter ord) har sagt, at når 903 
dagen ender, og man skal søge om forfremmelse, man kan ikke rigtig skrive det 904 
på, det er ikke rigtig kvalificerende, øh. Så derfor ender man med at ligne en, 905 
der har brugt tid på noget, der ikke er relevant. Men faktum er jo, at hvis man 906 
ikke havde gjort det, så havde instituttet ikke løbet rundt, altså. Det er 907 
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fuldstændig tilbage til sådan en marxistisk pointe omkring: jaja, det var fint, at 908 
der var nogle, der var ude og revolutionere, men der stod også nogle 909 
derhjemme og lavede mad til dem og passede deres unger, altså. Og hvis de 910 
ikke havde gjort det, så ved jeg ikke helt, hvor de skulle være rendt hen, altså.  911 

 912 
01:01:17 – I  Og det er også det vi, det du føler, eller vurderer i hvert fald at man ser lidt på 913 

på det akademiske område i forhold til stillinger?  914 
 915 
01:01:21 - MM Ja.  916 
 917 
01:01:23 – I  Nu. Du nævnte tidligere, for kort tid siden, at kvinder falder fra, når vi bevæger 918 

os op. Øh. Er det din overbevisning, at der er tale om et fravalg af kvinder eller 919 
en frasortering af kvinder i de her fagområder, som måske mest er domineret af 920 
mænd?  921 

 922 
01:01:45 - MM Ja, at der aktivt sker en frasortering af kvinder. Er det det, du mener? Jeg vil 923 

helst ikke ud i sådan noget med, at kvinder fravælger det, for det er ikke det, 924 
det handler om. Men kvinder bliver valgt fra. Og så er vi inde i nogle langt 925 
mere subtile, ej det ved jeg ikke rigtig, hvordan man skal – eller det ved jeg 926 
godt, men det er en forskningsopgave, æh, af treårig varighed, at undersøge, 927 
hvad er det for nogle processer, der finder sted, øh, når kvinder lige så stille 928 
bliver fravalgt, for det er jo ikke noget, der sker den ene dag til den anden. Det 929 
er heller ikke fordi der sidder onde mennesker og tænker: jeg hader kvinder, jeg 930 
skal ikke have dem med. Det sker fra dag til dag til dag æh, i forhold til om 931 
man inviterer med til læsegruppen, i forhold til hvem man har - altså det er jo 932 
ikke opfundne eksempler det her – forskel i hvem man har med i whisky-933 
klubben og ikke har med i whisky-klubben øh. Og der er forskning altså ikke 934 
mere fancy, end at det ligner hvilken som helst anden øh, virksomhed.  935 

 936 
01:02:34 - I  Hvad er din, vi var lidt inde på, du siger, man måske skal kigge til ansøge B 937 

nogle gange end ansøger A, selvom at der måske har været en tendens til at gå 938 
med A’eren, hvis man kan sige det sådan. Hvad er din, og hvis du kan svare for 939 
det, KU’s holdning til kvoteansættelser?  940 

 941 
01:02:51 - MM Øh, øh, der er ikke noget med kvoter what so ever, siger KU, kommer aldrig på 942 

tale. Fordi, og der skal man bare læse, igen, kapitel 1 i strategien, hvor der står, 943 
særligt talentfulde excellente forskere, ik. Og så længe man har en strategi, der 944 
hedder særligt talentfulde excellente forskere, så har man også lukket af for at 945 
kunne tage kandidat B. Fordi så ville man altid skulle have sådan en eller 946 
anden, hvis der nu kommer en agtindsigt, hvad skal vi så kunne sige i forhold 947 
til hvem vi har valgt, ik.  948 

 949 
01:03:18 - I  Hvad med sådan noget som soft quotas? Er det noget, tror du, der kunne åbnes 950 

op for, eller er det lige så nogo som...  951 
 952 
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01:03:26 - MM Der er nogle ude lokalt rundt omkring, som siger, at de arbejder med soft 953 
quotas øh. Og det står jo, det er jo ikke fordi der kommer nogen og 954 
kvalitetssikrer bagefter, valgte du kvinden i stedet for manden, øh, men der er 955 
jo institutledere og også dekan og prodekaner, som fortæller, at når de sidder i 956 
de her øh sidste instanser og skal have de afsluttende debatter i 957 
ansættelsesudvalget om hvem man så skal hyre og fyre, havde jeg nær sagt, 958 
hvem man skal hyre, er det så desperat forsøger at henvise til, prøv at huske 959 
vores mål og handleplan. Vi har skrevet sådan og sådan øh, kunne vi overveje 960 
at, og der er jo også det her hensyn at tage, øh, men kvoter kommer ikke på 961 
tale. Og jeg vil også sige, det ville være at skyde sig selv i foden. Jeg går meget 962 
ind for kvoter. Jeg synes kvoter er en skidegod idé. Æh, jeg tænker, der har 963 
været kvoter på Københavns Universitet og alle de andre universiteter rigtig 964 
mange år, bare i favør af mændene, øh, men hvis vi indførte dem nu, så ville 965 
man sætte øh, ligestillingsarbejdet 20 år tilbage. Fordi det allerede nu hedder 966 
sig, når jeg er ude og tale om det rundt omkring, så hører jeg institutledere sige, 967 
at vi vil jo rigtig gerne have flere kvinder, men ikke på bekostning af 968 
kvaliteten. Og de kan, og de kan ikke selv høre, at de allerede der har lukket for 969 
at gøre noget ved ligestillingen. De mener det jo godt, øh, men der ligger jo i 970 
det, en ækvivalens mellem kvinde og en lavere kvalitet. Og hvis man indfører 971 
kvoter, så vil man i den grad få såkaldte kvotekvinder, eller de ville i hvert fald 972 
skulle kæmpe mod at stigmaet at være kvotekvinde.  973 

 974 
01:04:48 – I  Så du tror, det er indstillingen måske til arbejdet med ligestillingsområdet, der 975 

vil blive sat 20 år tilbage, hvis man gør det?  976 
 977 
01:04:55 - MM Ja, det tror jeg. Og så kan man sige, hvis man nu virkelig havde en politisk 978 

hånd, altså helt oppe i ministeriet fx, eller at man havde et rettekollegie i 979 
danske universiteter, som sagde: okay, fair nok, det kommer til at sætte 980 
mindsettet bagud, men nu kører vi, nu gør vi, nu laver vi sådan en islandsk 981 
model eller en norsk model, nu kører vi simpelthen bare hårdt på med kvoter, 982 
altså ikke soft quota, på alle parametre, og vi giver den maks gas, og så holder 983 
vi stand på alt kritikken i fem år, og så ved vi nemlig, at holdning kan følge 984 
adfærd, æh, når man lige så stille begynder at ændre adfærd, så ændrer man 985 
også holdning, og så slår vi den igennem. Så kunne man sagtens gøre det, men 986 
det er ikke der, jeg vurderer, man er henne... lige pt.  987 

 988 
01:05:35 – I  Hvad med, og igen selvfølgelig bare din egen holdning til det, men også gerne 989 

KU’s, hvis du kan svare for det, holdning til fx anonyme jobansøgninger?  990 
 991 
01:05:46 - MM Ææh, ja se det er jo straks mere tricky, altså og der er jo det der berømte 992 

berømte studie med symfoniorkester, og så er der folk, der diskuterer den ene 993 
vej og den anden vej og den tredje vej igen, og så er der noget med sko og ikke 994 
sko. Æh, det der er problemet med anonymiserede jobopslag, eller ansøgninger, 995 
undskyld, i øh i academia, det er jo, at man bliver bedt om at sende sine artikler 996 
med, og det er på baggrund af ens artikler, at man bliver også bedømt. Og man 997 
kan godt, man kan jo godt rense, og bede ansøger om at rense for al 998 
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demografisk statistik, men områderne er jo ikke større end man jo godt ved, 999 
hvem der har skrevet hvad. Øh, og det bliver rigtig svært. Så skal man i hvert 1000 
fald arbejde med en ansættelsesportefølje, hvor man ikke medsender sine 1001 
artikler, men kun fx sit H-index, øh, altså tallet, øh. Det ville omvendt kunne 1002 
have den betydning, at, og citationsindex, det kan omvendt have den betydning, 1003 
at mænd for det meste har et højere H-index og et bedre citationsindex, især 1004 
sidstnævnte, fordi de citatere sig selv end kvinder gør, øh, og det ville have en 1005 
modsatrettet effekt. Altså så skal man i hvert fald screene for det, og hvis man 1006 
både tager artiklerne og citation og H-index ud, så er det måske også svært at 1007 
sige, hvad er det så for en faglig vurdering, der skal ligge til grund. Æh, men 1008 
det er jo ikke nogen dårlig idé.  1009 

 1010 
01:07:08 – I  Tror du, hvis man, altså selvfølgelig taget højde for de ting her, de 1011 

udfordringer, de problemer, du nævner, men tror du, at man som udgangspunkt 1012 
eller i gennemsnit ville ende med en mere eller mindre kvalificeret ansøger, 1013 
hvis man gjorde brug af anonyme jobansøgninger på en eller anden måde?  1014 

 1015 
01:07:27 - MM Det har jeg svært ved at svare på, for jeg kan slet ikke se, hvordan det kan lade 1016 

sig give sig. For hvis man skulle vitterligt gøre den anonym, som jeg lige 1017 
beskrev med, at man tog H-index, citationsindex og publikationer ud, øh, så vil 1018 
jeg sige, at så har man ikke noget grundlag at vurdere det faglige på. Altså, og 1019 
ja, så ville det blive tilfældigt, ik. Det må I jo kunne overveje, og det kommer 1020 
aldrig til at ske på KU, men noget der kunne være spændende at prøve af, det 1021 
kunne jo være at sige: når man nu har shortlistet, man får en ansøgerpulje, det 1022 
kunne i også kigge ind i, hvor få mennesker der i virkeligheden søger de her 1023 
stillinger, æh, man får jo en ansøgerpulje, den shortlister man så, det først ragl 1024 
og krat-sortering, ik. Så tager man de gode ind, og så giver man dem sådan lidt 1025 
dybere bedømmelse, og dem, der er bedømt egnede til stillingen, de går jo så 1026 
videre til udvælgelse af, hvem skal vi så have til samtale. Prøv at forestille jer 1027 
hvis man sagde: okay, når vi først når bedømmelsesniveauet, så har vi jo sådan 1028 
set screenet dem for, kan de leve op, kan de på papiret leve op til alle 1029 
kriterierne, som de skal opfylde på den her stilling. Tænk nu hvis man sagde, 1030 
det er det vi gør, og så trækker vi lod. Dvs. Vi kalder ikke nogen til samtale, vi 1031 
trækker bare lod. Vi sørger for, at der er kønsrepræsentation i 1032 
bedømmelsespulje, som altid er en større pulje end ansættelsespuljen, og så 1033 
trækker vi lod.  1034 

 1035 
01:08:39 – I  Hvad tror du det ville gøre for for for den ansøger, altså for den måde man 1036 

ansætter på i forhold til kvalifikation? 1037 
 1038 
01:08:45 - MM Jeg tror, det ville gøre, hvis man fik lavet sit øh, sit øh, stereotyp eller 1039 

biasarbejde ordentligt i bedømmelseskriterierne, så ville det i hvert fald give en 1040 
større tilfældighed i hvem man vælger. Og dermed måske også en større chance 1041 
for de kandidater, som ikke, og det handler ikke nødvendigvis kun om køn, det 1042 
kan også handle om introvert/ekstrovert eller det kan handle om kropstype, det 1043 
kan handle om alder, det kan handle om alt muligt, øh, ikke passer ind i en 1044 
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meget meget snæver heteronormativ norm for, hvad en god forsker er til at få 1045 
en stilling. Og jeg ved, man har diskuteret noget tilsvarende på de uddannelser, 1046 
jeg tror ikke, man er endt med det, men noget tilsvarende på de uddannelser, 1047 
der kræver nogle gange, jeg lyder sådan som en gammel gammel dame, når jeg 1048 
siger sådan, men der er nogle gange nogle steder, hvor man nærmest skal have 1049 
mere end 12 i snit for at komme ind. Og det er også for dårligt, æh. Men der er 1050 
jo nogle, hvor man skal have et latterligt højt snit. Hvad nu hvis man sagde: 1051 
okay, lad os kigge på lægestudiet. Yes. Det hjælper ikke, man raller rundt nede 1052 
på et firtal, det er fair nok, det handler om liv og død, men man kunne måske 1053 
godt sige, at hvis man har klaret sig igennem gymnasiet med et snit på 10, så er 1054 
man alligevel i den gode ende. Så kan man godt koncentrere sig om ikke andet. 1055 
Så i stedet for bare at hæve den barre højere og højere og højere, så kunne man 1056 
sige: alle der har et snit på 10, de kan søge, og så trækker vi lod. Øh. Så kunne 1057 
det faktisk være, at man kunne få nogle kandidater, som, selvfølgelig er gode 1058 
nok til uddannelsen, men som også har en større bredde i personlighedstyper, 1059 
fordi det måske nogle gange er lidt den samme type, som evner at trække det på 1060 
12 hjem. Eller 11, eller 12, hvad er det man kan få? Jeg kan ikke engang huske 1061 
det. 11.  1062 

 1063 
01:10:19 - I  Som højeste karakter? Det er 12.  1064 
 1065 
01:10:21 - MM Det er 12 okay.  1066 
 1067 
01:10:24 - I  Ja, så det vil i hvert give, eller give mulighed for i hvert fald, diversitet i alle 1068 

mulige leder og kanter, ik?  1069 
 1070 
01:10:31 - MM Ja, i hvert fald tilfældighed, en større tilfældighed end det, der sker lige nu. Og 1071 

der er nogle forskellige studier, som er lidt interessante at kigge på, hvor man 1072 
har, hvor man har forsøgt noget af det, ik. Men det kræver stadigvæk at den 1073 
proces optil, hvorefter man trækker lod, har nogle screeningsprocesser, apropos 1074 
kvalitetssikring.  1075 

 1076 
01:10:49 - I  Ja, lige præcis. Det ville sætte højere krav i sådan det indledende arbejde? 1077 
 1078 
01:10:52 - MM Ja 1079 
 1080 
01:10:54 - I  Hvis øh, jeg, vi er, åh ja, stadig lidt her i forhold til kønsbalance og 1081 

kønsinklusion og alle de her ting. Vil du sådan vurdere, er det din vurdering, at 1082 
det er noget, der arbejdes aktivt med at fremme kønsinklusion på KU? 1083 

 1084 
01:11:09 - MM Øh, ikke, tænker inklusion, nej. Øh. En bedre balance blandt kønnene, tror jeg, 1085 

at man kan strække sig til at sige. Øh. Men det er også for bare at understrege, 1086 
der er jo forskel på, at man har begge køn repræsenteret, og om man så har 1087 
inkluderet begge køn. Øh. Man kan sådan set godt forestille sig et institut, som 1088 
har 50/50 på kønssiden, men hvor inklusion ikke er 50/50, hvor man stadig 1089 
lagde fx de bedste opgaver, eller de mest spændende opgave går til det ene køn 1090 
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frem for det andet køn, øhm. Så så, men det er helt klart, det er jo helt klart en 1091 
ambition, og det er også en ambition for ledelsen, måske især pro-rektor Bentes 1092 
side, ikke David Dreyer, jeg kender ham ikke, han er sikker også på det hold, 1093 
men jeg har bare ikke talt med ham om det, øh, og arbejde den vej over, og det 1094 
er også derfor, man har skrevet ligestilling og mangfoldighed ind i, ind i 1095 
strategien, ik. Men at man har skrevet inde i strategien, hvordan det så 1096 
udmunder sig i praksis, altså. Strategi er jo sådan en ønskeseddel, ik.  1097 

 1098 
01:12:06 – I  Jo. Hvor i jeres rekrutteringsproces vil du så vurdere, at der er mest fokus på at 1099 

fremme kønsbalancen så i områder, hvor primært kvinder er 1100 
underrepræsenteret?  1101 

 1102 
01:12:17 - MM På VIP-siden. Altså adjunkt, lektor og professor. Altså, der er nærmest, altså 1103 

der er nærmest ikke noget fokus på TAP-siden overhovedet. Øh. Men der 1104 
kommer om lidt, skulle der gerne komme, et øget fokus på køn i ledelse, fordi 1105 
KU ligger så lidt halvdårligt på det punkt.  1106 

 1107 
01:12:33 - I  Hvor så i, du siger, I VIP-stillingerne at der er mest fokus på det, men hvor i en 1108 

rekrutteringsproces for en enkelt VIP-stilling vil du sige, at.... er vi ude i, at 1109 
arbejdet ligger i samtalen, i hvor det bliver bragt henne, i opslaget?  1110 

 1111 
01:12:49 - MM Der har man jo lagt sig, altså man har jo, som jeg sagde før, har vi haft det her 1112 

projekt med 10 institutter, hvor vi har prøvet at kigge hele 1113 
rekrutteringsprocessen igennem. MEN fra central KU-niveau har man jo et snit, 1114 
som hedder i ansøgerpuljen, som først er andet punkt i øh, processen, for det 1115 
første punkt er opslaget, andet punkt er øh, er ansøgerpuljen. Og der har man så 1116 
sagt, hvis man ikke kan have en af hvert køn, øh, og i virkeligheden er det mig, 1117 
der har agiteret for, at det skulle vi, det er et krav, som har ligget tidligere også, 1118 
at det skulle man videreføre [off the record]. Men der er jo ikke i sig selv en 1119 
forandrende effekt i at kræve, at der er en af hvert køn i en ansøgerpulje. Der 1120 
står ikke noget om, at der skal være en kvalificeret af hvert køn i ansøgerpuljen, 1121 
altså de kunne få deres mormor til at søge, og det ville tælle. Øh. Så man kunne 1122 
jo godt have sagt det, altså hvis man skulle gøre noget der sådan virkeligt, så 1123 
skulle man have sagt: 1. de fleste stillinger på adjunkt/lektor, ikke så meget 1124 
adjunkt måske, men når du kommer hen til lektor/professor-niveau, besættes på 1125 
baggrund af en samlet ansøgerpulje på under 10 mennesker, ik. Og det er ofte 1126 
normen, at de er under 5 end over 5. øh. Så kan man tænke, da jeg fik min 1127 
stilling, der var 110 ansøgere til stillingen, og det var sådan lidt i den lave ende. 1128 
Øh, men når det så er til Scientific staff, så er det noget helt andet, og så 1129 
accepteres det. Hvis man nu startede ud med at sige, og det er altså et dansk 1130 
fænomen, hvis man tager til USA, så er der snildt 200 ansøgere til sådan nogle 1131 
stillinger, øh, hvis man nu startede ud med at sige: hey, hvis vi vitterligt mener 1132 
hvad vi siger omkring vi skal have de bedst egnede også på globalt niveau, så 1133 
kan i ikke stille med 5 ansøgere, det er jo tydeligvis ikke puljen, øh, den pulje 1134 
skal være større, og den pulje skal indeholde begge køn, og begge køn skal ikke 1135 
bare være repræsenteret 1 mod 20, det skal være præsenteret sådan nogenlunde 1136 
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balanceret, man kunne lægge sig op af en 60/40, som der står i lovgivningen, 1137 
og så skulle man så sige, prøv at høre her, hvis der er en 60/40 fordeling øh på 1138 
kønnene i ansøgerpuljen, så skal den procentsats fastholdes hele vejen op til 1139 
samtale. Det vil sige, når I shortlister, så skal der være en 60/40, når I 1140 
bedømmer skal der være en 60/40, og når I kalder til samtale, skal der være en 1141 
60/40. Øh. Det ville være det. Men altså på KU har man pt valgt at sige en af 1142 
hvert køn i ansøgerpuljen.  1143 

 1144 
01:15:08 – I  Hvad tror du, det ville skabe af krav til dem, der sidder med til sådan en 1145 

ansættelsesproces, hvis man sagde, der skal være 60/40 hele vejen.  1146 
 1147 
01:15:20 - MM Det ville skabe et krav omkring at man skal være meget bedre til sit 1148 

søgearbejde som det første. Eller nej, man skal blive bedre til sit opslag, ik. 1149 
Man skal skrive dem bedre. Man kan ikke detailstyre hvad man får. Øh. Man 1150 
skal satse på, at talentet nok skal fylde det hul, man har. Så skal man øh, så skal 1151 
man have et langt bedre søgearbejde. Man skal måske faktisk bare starte med at 1152 
lave et søgearbejde, øh. Og så skal man jo så være i stand til at bedømme talent 1153 
og kvalitet bredere end som så, hvis man skal kunne holde en procentsats, øh. 1154 
Og det betyder, at man skal have ret stor viden om, hvad er et klassisk øh, 1155 
forløb for en kvindelig forsker og en mandlig forsker, forinden det her 1156 
stillingsniveau. Hvad kan vi forvente? Er der fx, er der fx lige her forinden at 1157 
vedkommende er på barsel ik eller ikke på barsel. Der skal man kunne tage 1158 
højde for det. Øh. Ja.  1159 

 1160 
01:16:13 - I  Jeg tror, vi nærmer os sådan vores sidste overordnede kategori, som er i forhold 1161 

til netop jobopslag, som vi er kommet lidt ind på ganske kort, øh, og også 1162 
sproget, som vi jo har talt om en lille smule løbende. Sådan efter din vurdering, 1163 
er sproget så kønnet?  1164 

 1165 
01:16:34 - MM Om det danske sprog er kønnet? Ja, jamen det er det. Og jeg har jo også lyst til 1166 

at sige, det er jo ikke ud fra min vurdering, altså det er jo videnskabeligt bevist 1167 
op til flere gange, at selvom vi ikke har grammatisk køn på dansk, for det har vi 1168 
ikke, så har vi et af de mest kønnede sprogbrug der findes i form af betegnelser 1169 
fx, ik. Øh. Så ja, det er det. Så er spørgsmålet så, om man kan tale om, tænker 1170 
jeg, er det du sigter mod er, om adjektiver eller betegnel... eller hvad hedder 1171 
sådan noget, beskrivelser kan være kønnede, fx som man ser det, når Aalborg 1172 
universitet screener deres jobopslag for sprog. Øh, og der kommer man lidt 1173 
mere ind i nærmest et tro-spørgsmål. Øh. Tror man på det, tror man ikke på det. 1174 
Er det nedgørende, hvis man siger at kvinder ikke vil søge, hvis der står noget 1175 
med stærkt øh, eller tager man i virkeligheden højde for forskellige former for 1176 
socialisering. Og det kan man altid få en hed diskussion om med Henrik Dahl 1177 
og ældre feministiske typer, øh, faktisk i virkeligheden på begge spektre, sider 1178 
af spekteret, ik. Jeg vil sige, at hvis jeg så et stillingsopslag, hvor der 1179 
gentagende gange stod noget med at jeg skulle være handlekraftig og stærk og 1180 
modig og gennemslagskraft og jeg kunne sætte mig i alt muligt andet ik, så 1181 
ville det tale mindre til mig end hvis der stod noget omkring hvordan øh, 1182 
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arbejdsmiljøet er, at der også forventes at jeg på en eller anden måde kunne 1183 
drage omsorg for mine medmennesker osv. Øh, og ja, jeg tror, der kan være 1184 
kønnet øh, variant i at det ene taler mere til det ene køn end det andet gør, men 1185 
der er også en variant, der handler om personlighedstyper. Det tror jeg heller 1186 
ikke, man skal glemme. At at, det handler også, der er jo også mænd, der er 1187 
omsorgsfulde, og der er også kvinder, der er nogle dumme svin, (griner) sådan 1188 
helt banalt, hvis man gerne vil have en medarbejderstab, som består af folk, der 1189 
er i stand til at drage bare nogenlunde omsorg for hinanden, kunne det godt 1190 
være man skulle overveje om man i sit stillingsopslag partout skal bruge ordet 1191 
stærk, handlekraftig, gennemslagskraftig 37 gange. Øh, så ja, jeg synes det er 1192 
en god idé at læse gennem for sprog men med en større bredde end køn. Altså 1193 
kun med køn som perspektiv 1194 

 1195 
01:18:49 – I  Nu, selvom at du, du bevæger dig lidt ud fra sådan kønsperspektivet kun, men 1196 

hvor stor en rolle vil du sige, at sprogbrug kan spille i netop at fremme eller 1197 
potentielt mindske en kønsbalance på en arbejdsplads?  1198 

 1199 
01:19:04 - MM Argh, det vil jeg have svært ved at svare på. Altså om det er medium, øh well-1200 

done eller hvad det er. Øh. Altså, prøv at høre, der er jo, det bliver jo meget 1201 
lokalt igen, ikke. Altså er vi som (utydeligt) for kommunikation øh, eller Nords 1202 
på KU, så har de allerede en anden sprogbrug end de har, både imellem sig men 1203 
også i deres officielle dokumenter, end de har ovre på øh, institut for datalogi 1204 
eller institut for økonomi. Øh, og det kommer sig i den måde, der også bliver 1205 
talt i deres forskningstekster. Den måde man skriver på, den måde man, den 1206 
jargon man har, den genre man arbejder inden for. Øh, og det ene taler jo mere 1207 
til det andet. Øh. Jeg vil godt gå så langt og sige, det har en relativ stor 1208 
betydning. Det er sådan rigtig ikke-svar.  1209 

 1210 
01:19:49 – I  Hvordan med overvejelser omkring sprogbrug i formulering af jobopslag. Er 1211 

det noget, nu nævner du selv Ålborg, er det noget, der også indtænkes nogle 1212 
steder på KU? 1213 

 1214 
01:20:02 - MM Ja, det er i hvert fald. Jeg kan sige, vi havde det der projekt, ik øh. Og vi 1215 

kommer til at køre det nu her igen i øh, til foråret. Jeg havde 10 institutter, og 1216 
de 10 institutter de fik alle sammen frie hænder til inden for rammen, der hed 1217 
ligestilling og diversitet i rekruttering og videnskabeligt personale, øh, selv at 1218 
kigge på, hvad er vores problem hos os lokalt, hvad kunne vi have brug for at 1219 
ændre på. Øh. Og de fandt alle sammen over, at de kunne godt tænke sig at 1220 
kigge noget mere på sproget i deres jobopslag. Så de har i hvert fald alle 1221 
samme gjort sig nogle overvejelser omkring hvordan og hvorledes ser det her 1222 
ud, øh, hvor kunne vi sætte ind, måske det her var et sted at starte. Øh. Så er 1223 
der lidt forskellighed på, hvor langt de så kom med det, da corona slog 1224 
igennem, men det var i hvert fald noget, der fyldte lokalt. Men hvis du går op 1225 
og spørger KU-ledelse om det er noget vi skal gøre, øh, fra i morgen af, så kan 1226 
jeg godt med det samme, at rektor, pro-rektor kommer til at sige nej.  1227 

 1228 
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01:20:52 - I  Og er det så nede fra eller i hvert fald lokalt, som du siger, at man skal presse 1229 
det her op i hierarkiet for at få det igennem?  1230 

 1231 
01:20:58 - MM Ja, det er det 100%. Og det er det, nu skal jeg vægte mine ord, men det er det 1232 

fordi at topledelserne på universiteterne, de er øh, de er risikoorienterede. De er 1233 
altid orienteret omkring at minimere mulige shitstorms. Øh, mediemæssig 1234 
shitstorm. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at KU kan ikke træde et skridt 1235 
til højre eller venstre i forhold til at arbejde med ligestilling og mangfoldighed 1236 
uden at der er nogen, der går helt bananas. Øh, så jeg kan sådan set godt forstå, 1237 
at ledelsen slår sig i tøjet på hvad dem, der skal sige oppefra, nu gør vi sådan 1238 
her. Men hvis de kan komme også sige: prøv at høre, vores dygtige lokale 1239 
ledere siger, at det er det, det er behov for hos dem, så det støtter vi selvfølgelig 1240 
op om, så er det en anden historie. Øh, og så er det et andet mandat, de kommer 1241 
med, ik. Men de skal som minimum sørge for, at de ved, at de har deres egne 1242 
med sig inden de gør det. Og derfor er det vigtigt at sørge for, at de her ting 1243 
kommer nedefra, øh, og det er måske også fair nok, at der sidder nu 4 1244 
mennesker i rektoratet, at de ikke ved præcis, hvad der sker ude på alle 42 1245 
institutter, øh.  1246 

 1247 
01:21:56 – I  Vil du så sige med netop de her som, med de her forsøg i har lavet ude lokalt, 1248 

at I har taget de sådan første spæde stik til at arbejde med det på ledelsesniveau 1249 
også? Eller?  1250 

 1251 
01:22:08 - MM Jamen det vi gør samtidig, altså det er jo simpelthen så smart tænkt, hvis I 1252 

spørger mig, det projekt vi har gang i her, øh, det vi gør, det er, at vi siger til 1253 
den lokale partner, som jeg lige beskrev, please go do, fortæl os hvad der 1254 
virker, fortæl hinanden hvad der virker, fordi folk kan bedre høre, når det er en 1255 
mandlig institutleder, der taler til en mandlig institutleder, end når jeg står og 1256 
snakker. Men mens de gør det, øh, så uddanner vi helt øverste ledelseslag i 1257 
diversitet, dvs. at øh, det, der hedder L80, det er de 80 øverste ledere, det er fra 1258 
institutniveau og opefter, de skal nu her i, i starten af februar, i starten af marts 1259 
på et uddannelsesforløb i diversitet, hvor de kommer igennem 1260 
diversitetsledelse, biastræning, hvor de skal arbejde med kriterierne for 1261 
meritering som sådan en ramme til at sige, den her, den her ramme her, 1262 
hvordan kan den indeholde, øh, bias blockers, men hvordan kan den også 1263 
indeholde mulighed for at træde i biasfælder. Og det, det tænker jeg da bliver 1264 
ret smart, øh, sådan ligesom at få det presset begge steder fra, ik.  1265 

 1266 
01:23:09 – I  Jo bestemt. Spændende. I forhold til, til jobopslagene igen, nu for lige at trække 1267 

det en lillebitte smule tilbage, øh, ved du da, om, det ville jo være de 1268 
forskellige institutledere, der havde ansvaret for hvilke platforme, det blev 1269 
bragt på, som vi snakkede om tidligere. Men ved du, om der indtænkes køn til 1270 
tider i hvert fald, i valg af de her platforme, hvor det bliver bragt eller om det er 1271 
sådan en “her har vi altid smidt det ud”? 1272 

 1273 
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01:23:35 - MM Jeg tror ikke, det er fordi man ikke ønsker at medtænke køn, men jeg tror mere, 1274 
det er fordi det er ovre i en anden boldgade, at det er det her vi plejer, det er det 1275 
her vi gør igen. Altså, men det er ikke set som sådan et forsøg på at undgå at 1276 
tænke køn ind i det. Det er mere, jeg tror mere det handler om, at man bare slet 1277 
ikke tænker over det. Altså, man tænker generelt ikke over søgeprocessen, øh. 1278 
Eller man tænker, jeg tror faktisk man tænker, “Orv, jeg har også mange gange 1279 
fået at vide, at jeg skal gøre noget aktivt med søgeproces, øh, lad mig bare gøre 1280 
det jeg plejer at gøre.” 1281 

 1282 
01:24:00 - I  Tror du, det er noget, der kommer til at ændre sig i den sådan, i det i lige har 1283 

sat gang i nu her, både i forhold til ledelsesniveau og også ude lokalt?  1284 
 1285 
01:24:08 - MM Ja, jeg tror noget af det kommer til at have en betydning, men det er ikke det, 1286 

der kommer til at have den største betydning. Det, der kommer til at have den 1287 
største betydning, det er at få (utydeligt) til de øgede krav, som går på 1288 
organisatorisk niveau men de tager også de krav, vi stiller til de enkelte 1289 
forskningsgruppeledere øh, tilbage i sidste rammeprogram, og så skruer de den 1290 
lige 200 procent op, ik, så nu er det ikke nok at man redegør for, hvordan 1291 
måske/måske ikke har tænkt sig at rekruttere bredt, nu er det nogle helt andre 1292 
parametre, man skal gøre, og det kommer til at gøre en forskel.  1293 

 1294 
01:24:33 - I  Er det primært danske eller engelske jobopslag i arbejder med til de 1295 

akademiske stillinger hos jer?  1296 
 1297 
01:24:38 - MM Øh, det er primært på engelsk. Men det er ikke det samme som, at der ikke godt 1298 

kan ligge et dansk opslag. Men det er lige før, jeg tænker, at der er en 1299 
sprogpolitik, som gør, at det skal ligge på dansk og på engelsk øh. Men der kan 1300 
du godt finde nogle, der kun er på dansk alligevel (griner).  1301 

 1302 
01:24:55 – I  Selvfølgelig, men I opererer mest med de engelske jobopslag så? Ja. Vil du 1303 

tænke, at der er, altså at der er nogle andre ting man skal være opmærksom på i 1304 
forhold til det her med sådan det kønnede eller kønsneutrale sprogbrug, når 1305 
man øh, når man taler om et engelsk jobopslag frem for et dansk?  1306 

 1307 
01:25:12 - MM Øh, ja man skal være opmærksom på, at det er et helt andet sprog, øh (griner). 1308 

Og det har nogle andre grammatiske, hvad hedder det, rammer. Øh, så skal man 1309 
være opmærksom på, at når der er nogle, der gerne vil lave noget omkring 1310 
sprogbrug på jobopslag i dag, så spørger de mig, og jeg er ikke engelsk-1311 
sproglig. Øh, og det giver en naturlig begrænsning i, hvad jeg kan hjælpe med 1312 
og ikke hjælpe dem med. Øh, så skal man være opmærksom på, at man, når 1313 
man sætter engelsksprogede opslag ud, så er det fordi man sigter internationalt 1314 
med sin rekruttering, og der skal man være opmærksom på, at det går måske 1315 
ikke så meget på sproget, og så alligevel, at man da cater til en population af 1316 
forskere, som er på et helt andet niveau på diversitetstiltag, og som er vant til at 1317 
have meget meget tydelige indikeringer af arbejde med ligestilling og 1318 
mangfoldighed både i rensning af sprog, men også i de, hvad skal man sige, øh, 1319 
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afsnit, som ofte er inkluderet især i internationale opslag, omkring præcist 1320 
hvordan universitetet understøtter arbejdet med ligestilling og mangfoldighed.  1321 

 1322 
01:26:11 - I  Jeg tror simpelthen ikke, jeg fik helt fat i, hvem det er du siger, der har øh, der 1323 

øh, der er vant til et helt andet niveau af arbejdet med ligestilling.  1324 
 1325 
01:26:19 - MM Det er især internationale forskere. Altså forskere, der kommer fx fra... og når 1326 

jeg siger internationale, så er det jo også vigtigt, og det er noget rigtig grimt 1327 
noget, jeg siger nu, men men KU sigter jo, altså det er jo nogle lande KU sigter 1328 
efter at tiltrække forskere fra ik, og det er bl.a. USA og England og Europa. Og 1329 
USA og England har altså et helt andet gear på arbejdet med ligestilling og 1330 
mangfoldighed på deres universiteter end øh, end Danmark har. Det har Norge 1331 
sådan set også, det har Sverige sådan set også, det har Finland og Island også 1332 
øh. Så der kan være nogle andre forventninger. Mange af de østeuropæiske 1333 
lande har jo også væsentlig bedre kønsstatistik i academia end vi har, og det er 1334 
der så nogle historiske grunde til, som handler om krig og ødelæggelse, øh, 1335 
som jo er trist og alt muligt andet, øh, men det giver bare en anden 1336 
forudsætning.  1337 

 1338 
01:27:08 - I  Vil du sige, at vi falder lidt bagud i forhold til andre Europæiske lande og, som 1339 

du nævner, USA også inden for academia i arbejdet med ligestilling i 1340 
Danmark?  1341 

 1342 
01:27:17 - MM Jaja. Ja, og det kan jeg sige uden at blinke. (Der tales i munden på hinanden) 1343 

figures, og I kan kigge på de forskellige europæiske rapporter, KU, eller ikke 1344 
KU, Danmark ligger og raller så langt nede, at man tror det er løgn. Øh, vi 1345 
ligger i She figures, som er det internationale tal, eller de europæiske tal, for 1346 
køn i academia, øh, så ligger vi konsekvent under EU-gennemsnittet. Helt 1347 
konsekvent, nærmest i alle parametre. Øh, og Norge og Sverige og Finland og 1348 
Island, de ligger helt konsekvent oppe i top-5.  1349 

 1350 
01:27:50 - I  Ja, tror du det er en afspejling af, hvordan vi som samfund, og ikke kun i 1351 

academia, arbejder med og anskuer ligestilling, eller tror du...  1352 
 1353 
01:27:57 - MM Ja. Det handler om, at vi tror, vi allerede er der. Der er ikke nogen grund til at 1354 

gøre noget, og alle der siger, vi skal gøre noget, de er nogle hysteriske personer, 1355 
der skal holde deres mund.  1356 

 1357 
01:28:08 – I  Ja, den kan jeg også godt høre for mig vil jeg sige (griner).  1358 
 1359 

INTERVIEWET AFSLUTTES. 1360 
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Appendix L 

Interview HR/DTU (f) 

 

I = interviewer 

K = Katja Toft 

 

00:03:59 - I  Okay. Ved du hvad, jeg tror bare, at vi kaster os ud i det, igås. Men for en god 1 
ordens skyld vil du så ikke lige starte med at sige dit navn, og din stilling og 2 
hvilket universitet, du arbejder på? 3 

 4 
00:04:09 - K  Jo. Jeg hedder Katja Toft, og jeg er ansat som strategisk partner fra HR på 5 

DTU. 6 
 7 
00:04:16 - I  Og hvor bekendt er du med den nye stillingsbekendtgørelse, der kom i 2020? 8 
 9 
00:04:23 - K  Sådan forholdsvis bekendt. 10 
 11 
00:04:26 - I  Ved du, om der er implementeret nogle tiltag... 12 
 13 

Tekniske problemer (behøver vi transskribere det egentlig?) 14 
 15 
00:05:54 - I  Godt. Ja, men ved du, om der er, hvad hedder det, implementeret nogle nye 16 

tiltag i forhold til rekruttering efter den nye stillingsstruktur? 17 
 18 
00:06:04 - K  Altså, vi har skudt, øh, vi har skudt, et tenure track, øhm, koncept i gang, men, 19 

men, øhm, men det, det har ændret ved, det er mere hvad det er for nogle, øh, 20 
politiske kriterier, vi kigger på... Øhm... fordi DTU egentlig i mange år har 21 
lavet fastansættelse med henblik på overgang til lektorater på, på, tenure track. 22 
Øh. Altså på adjunkter. Øhm, så på den måde er det ikke, øh, noget nyt i 23 
forhold til det. Øhm. Og så er der blevet arbejdet med professorrekrutteringer, 24 
og det er igen mere politiske end, end, så meget andet, øhm. Så det er ikke 25 
fordi, der er sket de store ting i forhold til den nye ansættelsesbekendtgørelse - 26 
det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på, når, når vi hyrer og 27 
rekrutterer, men det er ikke noget, der har foranlediget de store ændringer i, i, 28 
vores normale procedurer. 29 

 30 
00:06:50 - I  Okay, så de her ændringer, som du nævner, var noget, der allerede var planlagt 31 

inden den her... 32 
 33 
00:06:56 - K  Ja. 34 
 35 



Page 247 of 459 

 

00:06:58 - I  Er der ude hos jer nogle særlige fagområder eller stillinger, som er præget af 36 
enten en over- eller en underrepræsentation af kvinder?  37 

 38 
00:07:06 - K  (Griner) Ja. 39 
 40 
00:07:09 - I  (Griner) Ja. Er det noget, du vil sætte nogle ord på i forhold til fagområder og 41 

stillinger?  42 
00:07:17 - K  Ja, men, amen... Det er... Det er sådan, kan man sige, nu, nu er DTU jo 43 

udelukkende på det tekniske, og øh, det, det man kan se, når man kigger ned 44 
både i Danmark, men også på tværs af Europa, er, er, at, at de tekniske 45 
uddannelser, ikke naturfagsuddannelser, men de tekniske uddannelser - de er 46 
dem, hvor, hvor det traditionelt set har været sværest at, få, få kvinder ind i 47 
fagene, og det er det også på DTU - og det er sådan set, øh, stort set alle fag og 48 
stort set alle stillinger. Ph.d.erne - der, der går det sådan set udmærket, øh, 49 
master til ph.d. går fint. Vi får også ph.d.erne ind, øh, når vi kommer over i 50 
post.doc niveauet og, øh, øh, tenure track niveauet, så, uden at jeg kan huske 51 
tallene præcist, øhm, så kan vi se, at der, øh, at der sker et, et fald, og det sker 52 
sådan set hele vejen frem til professorniveauet. Det er ikke fordi, at der ikke er 53 
bedring på vej, men det er, øh, faktisk fra post.doc og frem, at vi kan se, at vi 54 
har, øh, har nogle udfordringer.  Jeg tror det eneste fagområder, hvor vi ikke er 55 
udfordret på at tiltrække tilstrækkelige kvinder, det er faktisk inden for, øh, for 56 
fødevareteknologi. Der, der, kan vi godt, øh, tiltrække kvinder. Der har vi tæt 57 
på at have den omvendte verden faktisk – at, at, det er næsten der, der er for 58 
mange kvinder. Øhm. Og så er der selvfølgelig nogle udford... Nogle områder, 59 
der er mere udfordrede end andre. Man kan sige, at jo mere klassisk tekniske de 60 
er, jo, jo, sværere er det at tiltrække både de unge og de ældre kvinder. 61 
Mekanik er, er, tungt, elektroteknologi er tungt, øhm, kemiteknik, ikke 62 
kemiingeniør, men kemiteknik, er, øh, er svær. IT er også en af dem, øh, der er 63 
udfordret - så der er nogle steder, der er mere udfordret end andre.  64 

 65 
00:08:56 – I   Ja. Nu siger du, at det er noget, der gør sig gældende sådan rimelig meget i, i, 66 

de fleste, i hvert fald, fagområder og stillinger hos jer. Hvordan ser det ud i 67 
ledelsesinstansen? Sådan den øverste ledelse og måske også den mellemste 68 
ledelse.  69 

 70 
00:09:10 – K  Jamen den er en afspejling af, af, det, vores organisation er, så der har vi også, 71 

øh, nogle tal, vi skal have arbejdet med og en skævvridning i forhold til mænd 72 
og kvinder.  73 

 74 
00:09:19 – I  Og, bare lige, jeg går ud fra, at er, er en underrepræsentation af kvinder, der ses 75 

i..? 76 
 77 
00:09:23 – K  Ja 78 
 79 
00:09:24 – I  Ja.. Nu nævner det, at der er kommet nogle tiltag i forhold til den måde at 80 

rekruttere på og, og forfremmer på og hele det her tenure track - men hvordan 81 
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vil en typisk rekruttering foregå ved jer? Er det i forhold til scouting, eller er 82 
det noget med at lægge et jobopslag ud ud fra et udbud af, af stillinger?  83 

 84 
00:09:40 – K  Det kommer meget an på, øh, hvilket niveau, vi, øh, vi rekrutterer på. Man kan 85 

sige på de på de, på de faste stillinger, vores faculty, der, der bruger vi 86 
scouting, og vi bruger det mere og mere, øhm, og bruger det både gennem 87 
firmaer, men også gennem, øh, institutetablerede søgekommittéer. Øhm. Det er 88 
faktisk også noget, der kommer ind med vores tenure track koncept, at det er 89 
blevet et krav, at man gør det som en del af sin rekruttering, øhm. Så på, på 90 
faculty der er vi også ud at kigge, ude og kigge i netværket, ude og prikke - det 91 
er noget, der sker ude på institutetniveauet, øhm, og, og henviser dem så til, til 92 
de opslag, der bliver lagt ud, øhm. På det, på de, øh, øvrige stillinger, der 93 
foregår det primært gennem, øh, så at sige gammeldags opslag, og så finder 94 
man, man selv den stilling, man vil søge.  95 

 96 
00:10:27 – I  Når I er ude og prikke til folk og kigge rundt - hvem er det så, der har, eller 97 

hvem typisk i hvert fald, bringe de mulige her kandidater i forslag? 98 
 99 
00:10:35 – K  Det er VIP’erne selv.  100 
 101 
00:10:36 – I  Det er VIP’erne selv. Og er det også dem, der sidder med, med ansvaret for at 102 

bringe dem i spil? Eller er det bare sådan, det foregår rent praktisk?  103 
 104 
00:10:45 – K  Man kan sige, det er det enkelte institut med, med direktøren i spidsen – vores 105 

institutleder hedder jo institutdirektør. Så det er den enkelte direktør, der, der 106 
har ansvaret for, at det sker. Og at der bliver nedsat de her komiteer, og der er 107 
nogle, der rent faktisk tager sig af det, og der et, et ansvar i forhold til, når man 108 
rapporterer ind, at så vil vi gerne have, have besat den her stilling, at man så 109 
kan sige, “vi har faktisk været ude og, og kigge os omkring og fundet dem, vi, 110 
vi i hvert fald gerne lige vil have prikket på skulderen, øhm. Så på den måde 111 
ligger ansvaret jo et andet sted, men, men den praktiske udførelse ligger ude, 112 
ude ved sektionerne og sektionslederen og, og de piger af os, der gerne vil 113 
rekruttere. 114 

 115 
00:11:20 – I  Er det noget, der ligger et sådan uafhængigt kvalitetstjek af?  116 
 117 
00:11:25 – K  Nej, kvalitetstjek ligger i, hvem vi får ind i, øh, i ansøgerrunderne. Øhm.. Hvor 118 

der er nogen opmærksomheder og i nogle tilfælde nogle krav om, at der skal 119 
være en fordeling, øh, så man har minimum én af hvert underrepræsenteret køn. 120 
Så kan man sige, det, det er ikke så meget, men det er det, der har kunne, kunne 121 
lade sig gøre på nuværende tidspunkt.  122 

 123 
00:11:42 – I  Er det også, når man går ind og, og scouter, at der er den her bevidsthed 124 

omkring kønsinklusionen?  125 
 126 
00:11:48 – K  Ja. 127 
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 128 
00:11:48 – I  Ja. Øhm, sådan i forlængelse af denne her meget, meget korte snak om den nye 129 

stillingsstruktur - er det så din vurdering, at der vil være et øget fokus på, øh, 130 
det her uafhængige kvalitetstjek i den indledende rekruttering på jeres 131 
universitet i fremtiden? 132 

 133 
00:12:12 – K   (Dybt suk og lang pause) Hmm... Ikke, ikke på forkant. Det, det tror jeg ikke. 134 

Der vil være det på bagkant, øh, og det er noget, der hele tiden får, øh, får mere 135 
og mere opmærksomhed, øhm, også hos os. Der er det på bagkant - også i 136 
forhold til hvem er det, vi så rent faktisk får ind i, øh, i vores kandidatpools - 137 
får vi, øh, tilstrækkelig mange, øh, forskellige mennesker, øh, forskellige 138 
perspektiver, øhm. Vi kigger selvfølgelig på mænd og kvinder, fordi det kan vi 139 
se i vores tal, at det er der, vi har en, øh, en særlig udfordring, øhm. Men det er 140 
egentlig ikke fordi, vi promoverer, at vi skal have flere kvinder ind - det skal vi 141 
fordi, vi har en skævhed. Men det kunne lige så godt være de grønhårede, der 142 
var i undertal, og så ville det være det, vi var ude og, og scoute efter, så at sige. 143 
Øhm, så det er det sådan, når vi kigger på, i, øh, om det lykkedes det enkelte 144 
institut at få, få skubbet på de tal, de har, blandt andet gennem rekrutteringer, 145 
som jo er, øh, noget af det meget håndgribelige, øhm, men også gennem andre 146 
parametre. Så det er i virkeligheden mere resultatet, vi, øh, kigger på.  147 

 148 
00:13:11 – I  Ja. Hvordan tror du, hvis I, hvis I indførte sådan en uafhængigt kvalitetstjek, at 149 

det ville påvirke jeres rekrutteringsproces?  150 
 151 
00:13:20 – K  Jeg er ikke sikker på, at det, det er så min egen vurdering her, jeg er ikke sikker 152 

på, at det ville have den helt store virkning, sådan som DTU er skruet sammen 153 
på nuværende tidspunkt. Øhm. Det ville påvirke opfattelsen af, hvem det er, 154 
man får ind, og den her vante diskussion om, at kvinderne nok kun bliver 155 
prikket, fordi de er kvinder, den ville vokse til fuldstændig udslidte størrelser, 156 
øhm, og faktisk påvirke opfattelsen af dem, der så blev ansat, fordi de var de 157 
bedste. Så det er en opmærksomhed, øh, vi har, som ikke passer særlig godt ind 158 
i et samfund, der taler meget om kvoter, men det er en opmærksomhed, vi må 159 
have på den kultur, vi har, og øh, hvordan vi bedst kan, kan navigere i den. 160 

 161 
00:14:02 – I  Hmm, nu svarer du lidt på det, men, men jeg spørger lige alligevel. Den her 162 

nye stillingsstruktur, som vi har talt lidt om, tror du, den kommer til på nogen 163 
måde at påvirke den kønsbalance, eller sådan den kønsinklusion, I ser ude hos 164 
jer? 165 

 166 
00:14:15 – K  Jeg tr.. Ikke, nej, ikke selve teksten – men det, at der er en øget opmærksomhed 167 

på kønsbalance og balance i det hele taget, det, det påvirker noget, fordi det 168 
påvirker også det mindset, som også vores forskere render rundt med. Så der, 169 
der sker en øh, der er en proces i gang, og der er en glidning i gang i opfattelse 170 
af kultur, som, som, øh, DTU heldigvis heller ikke har kunne undslippe, og 171 
som også virker, det kommer jo også, det, det får en lille smule mere vægt, når 172 
det også kommer fra, fra centralt hold, at det her er faktisk noget, vi skal kigge 173 
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på - det er ikke bare noget, vi vælger, eller man kan, kan ryste på skuldrene af – 174 
uanset om man vil det eller ej, men så skal vi. Øhm, og der får vi skubbet på, på 175 
nogle ting. Så det er opmærksomheden og øh, og samfundsopfattelse, der, der 176 
virker der.  177 

 178 
00:14:57 – I  Det er i virkeligheden en bevidsthedsting, der sker ude på universiteterne. 179 
 180 
00:15:00 – K  Ja. 181 
 182 
00:15:03 – I  Ja. Øh, benytter I jer af, hvad hedder det, shortlisting på ph.d.niveau? (pause) 183 

Hvis du ved det.  184 
 185 
00:15:10 – K  Det er faktisk et godt spørgsmål (der grines). Det tror jeg. Det gør det på alle 186 

andre – jeg er faktisk ikke sikker på ph.d. Det må jeg indrømme. 187 
 188 
00:15:16 – I  Men I gør det ved andre akademiske stillinger? 189 
 190 
00:15:18 – K  Ja. 191 
 192 
00:15:19 – I  Ja. Hvem har sådan overordnede ansvar for denne her shortlisting? 193 
 194 
00:15:25 – K  Det har, til syvende og sidst er det jo igen direktøren, men det er jo så det 195 

ansættelsesudvalg, der øh, der sidder, i nogle tilfælde vil direktøren sidde, øh, i 196 
det, andre gange så er det sektionslederen, vi har som formand.  197 

 198 
00:15:36 – I  Bliver der nedsat et ansættelsesudvalg til hver specifik shortlisting, eller er det, 199 

øh, et udvalg, der går igen?  200 
 201 
00:15:42 - K:   Nej, det er til hver specifik. 202 
 203 
00:15:44 - I:   Det er til hver specifik. Og er der noget, øh, kvalitetstjek i den proces i forhold 204 

til shortlistning, eller hvordan foregår en sådan frasortering?  205 
 206 
00:15:54 – K  Jamen der ikke er nogen derinde, vi har ikke nogen instanser, der går ind og 207 

tjekker, øh, arbejdet, mens det pågår, det har vi ikke. Øhm. Det er i resultatet, 208 
øhm, vi kigger, og det kan også være, jeg tror det, man også at man også, det 209 
gør sig også gældende andre steder, men det gør sig i hvert fald også gældende 210 
på, øhm, på DTU, at, at institutterne er, øh, er meget sjældent fuldstændig 211 
ensartede i deres grundfaglighed. Så selv på tværs af et institut og i sektioner 212 
kan det være vanvittigt svært for, for 2 gears (16:26) i virkeligheden og se, 213 
hvad der er rigtigt på det ene og det andet fagfelt. Øhm. Så der er, der er en 214 
eller anden grundtanke i at det, det er sådan set ikke så nemt at shortliste på 215 
hinandens vegne, øhm, men det er relativt nemt at se, at man får et fornuftigt 216 
resultat ud af det. Det er noget, man, man kan se, at man kan kigge på, og det er 217 
så det, vi kigger på med, med mangfoldighedsøjne.  218 

 219 
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00:16:47 – I  Ja. I forhold til, til jobopslag, når du siger, at I kører de her klassiske med, med 220 
jobopslag efter lidt udbud og efterspørgsel - hvem vil så oftest sidde og 221 
formulere de her jobopslag til stillingerne?  222 

 223 
00:16:58 - K:  Det, det er VIP’erne, der gør det. Øhm. Og man kan sige traditionelt set har det 224 

været VIP’erne, der ligesom stod for den alene, og så har de sendt afsted til 225 
HR, og så har HR forholdsvist ukritisk, øh, trykket, øh, post. Øhm. Det er ikke 226 
sådan, det er længere, øh, og det er noget, der bliver rykket mere og mere på - 227 
det, der ligger i, øh, i processerne nu, og som jo stadigvæk er en, er en, noget 228 
der skal indarbejdes, men som er rigtig godt i gang, er, at de PI’s, vi har, typisk 229 
med sektionslederen i spidsen, skal have enten, vi har det sådan på, det ligner 230 
vist nok, det I har på CBS, men vi har på DTU, sådan at vi har en fast HR-231 
konsulent og en fast HR-partner tilknyttet hvert institut. Øhm. Og der skal 232 
sektionslederen, dem, der ansætter, de skal sådan set have fat i enten 233 
konsulenten eller HR-partneren, allerede når de begynder at arbejde med, hvem 234 
er det, eller hvad er det, jeg gerne vil ansætte, hvad er det for en type, hvad er 235 
det for en profil, hvad jeg skal bruge. Og der kommer vi så med ind, nu siger 236 
jeg “vi”, fordi en del af det at være strategisk partner på DTU er også at være 237 
HR-partner, øhm, der kommer vi ind i stillingsanalysen og får kigget på 238 
profilen og får snakket ind omkring, hvad er det egentlig, du skal, du skal finde 239 
her. Øh, så er det VIP'en, der udarbejder stillingsopslaget, men, men sender det 240 
til os, inden det ryger videre faktisk til direktørerniveauet, og, og får kigget på 241 
om, hvordan formuleringerne, er vi brede i formuleringen, er vi smalle, taler vi 242 
til flere på én gang - vi har nogle tilfælde, hvor man har forsøgt sig med at lave 243 
to forskellige opslag, det traditionelle og så det brede, og så simpelthen sender 244 
begge to ud, øhm, for at se, om der kommer forskellige mennesker ind, øh, den 245 
vej igennem. Så det er noget, der sker i samarbejde mellem VIP’en og HR, 246 
øhm, de tilknyttede HR-folk, inden den så lander hos direktøren, som til sidst 247 
skal sige ‘Okay, men, men så er det det, vi kører med’, ikk. 248 

 249 
00:18:40 - I:   Ja. 250 
 251 
00:18:40 – K  Så der er noget, der er i gang med at blive indarbejdet, og som ligger som, det 252 

er lagt ind som en fast, øh, vigtig proces i, øh, i nogle, igen i vores tenure track 253 
og vores professoropslag, og så er det så ved at komme ind på, øh, komme ind 254 
på nogle af de andre niveauer også. 255 

 256 
00:18:54 – I  Ja. Er det, øh, er det så også, er HR også med ind over beslutningen om, hvor 257 

opslaget vil blive bragt henne? 258 
 259 
00:19:00 – K  Nej, altså jo, de kan godt snakke med instituttet om det, men det er instituttet, 260 

der, øh, der kender det og igen, der er ikke nogen naturlighed i, hvad der er 261 
godt for, for DTU, hvor det slår op henne. Så (utydeligt) de slår op et sted og 262 
compute det slår op et andet sted, ikk.  263 

 264 
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00:19:13 – I  Ja, selvfølgelig. Ligger der nogle sådan konkrete, eller lidt mere generelle, 265 
kvalitetskrav til jobopslag, som, som man læner sig op ad, øh, måske også 266 
primært som HR, eller vil det være forskelligt fra gang til gang, der skal 267 
udarbejdes et jobopslag? 268 

  269 
00:19:27 – K  Orv, der ligger nogle standardskabeloner og, og nogle vejledninger i, hvordan 270 

man, man skriver inkluderende. Øhm. Og så er det jo så VIP’en, der skal 271 
forsøge at følge det, den skabelon, og så er det så HR, der går ind og, øh, 272 
hjælper med, at rent faktisk at være i stand til at skrive, øhm, inkluderende. Så 273 
kan man sige på, på, på professorniveau, der ryger de selvfølgelig forbi 274 
akademisk råd, der også har en opmærksomhed på det her, og der er nogle 275 
opslag, der ryger tilbage, og siger, der vil vi sådan set gerne have, have 276 
formuleret bredere, øh, og ind med mere af det her inkluderende sprogbrug, og 277 
den, den, den bliver jo så selvfølgelig rettet, inden at det bliver sendt ud. Så det 278 
er noget, der er en opmærksomhed på, men, men hvor vi egentlig, øh, langt hen 279 
ad vejen, lader VIP’erne gøre det selv – men, men under vejledning om et tjek 280 
af resultater. 281 

 282 
00:20:11 - I:   Ja 283 
 284 
00:20:12 - K:  Så det er den, den vej igennem, der bliver arbejdet med det.  285 
 286 
00:20:15 – I  Hvad, øh, hvad ligger sådan som de vigtigste parametre så for at blive ansat på 287 

DTU i en akademisk stilling?  288 
 289 
00:20:24 – K  Der bliver arbejdet med, med noget forskelligt i forhold til, til meritering, øhm, 290 

hvor man er i gang med at kigge på, hvordan kan vi bruge potentiale som en 291 
større del af vores, vores kriterier - hvordan kan man vurdere på det? Det er 292 
også en, en proces, fordi det nemmeste er selvfølgelig at kigge på, på hvad er 293 
H-indekset, og hvor meget har de undervist, og hvor meget har de hevet hjem 294 
af eksterne midler. Det er sådan det, det, det klassiske, og det er også noget, 295 
der, øhm, der bliver kigget på. Øhm. Det, der bliver talt mere og mere om, og 296 
det, der ligger i det her projekt, og det, vi kan se, der sker på, på de 297 
fremmeligste, eller fremmeste af institutterne, det er den her fokus på, hvad er 298 
det så for et potentiale, vi kan få fra denne her person. Så vi prøver at arbejde 299 
med at få kigget mere fremad.  300 

 301 
00:21:07 - I:   Ja 302 
 303 
00:21:07 - K:   End bagud. Øhm, og der kan man sige, der er så nogle gange, vi, vi får ansat 304 

nogle, hvor andre måske ville sige det, øh, ‘hvorfor var det lige, I gjorde det - 305 
der stod måske en herovre, der var bedre, ikk’. Ja, men potentialet er måske 306 
større her. Øh, og det, det ser vi heldigvis, øh, også ske, så, igen, det er noget, 307 
der bliver arbejdet med, men er vi helt i mål? Nej, selvfølgelig er vi ikke det. 308 

 309 
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00:21:31 – I  Er der udarbejdet nogle, hvad kan man sige, guidelines for, så hvad der ligger i 310 
‘potentiale’? Jeg tænker, at det kan gå hen og blive en subjektiv vurdering.  311 

 312 
00:21:40 – K  Det er det, der ligger i meriteringsprojektet, som er i gang.  313 
 314 
00:21:45 – I  Ja, okay. Hvordan vægtes noget som, som barsel eller forældreorlov eller 315 

eventuel aftjening af værnepligt, når der skal, når der skal ansættes til en 316 
akademisk stilling? 317 

 318 
00:21:56 – K  Det er ikke noget, der, der lige nu er skemalagt, hvordan man kigger på det, og 319 

hvordan man skalakorrigerer for det. Øhm, så, så på nogle af tidspunkterne 320 
handler det om, hvor langt det enkelte institut er nået i sin opfattelse af, hvad 321 
det betyder, men det er noget, der bliver bliver vendt og drøftet og overvejet 322 
løbende i, i vores direktørkreds - øhm, igen, ikke, ikke skemalagt - der er 323 
mange ting, hvor vi på DTU foretrækker, at det kører i en erkendelsesproces, 324 
mere end at det kører i en, i et styret skema, vi kan hive ned i halsen på folk, 325 
det reagerer.. Det er der mange mennesker, der ikke reagerer særlig godt på, 326 
men hvis de selv får lov til at tænke over, hvordan kan jeg egentlig gøre det 327 
her, hvad er det, der har betydning, og så snakker sig selv ind på det, så 328 
bevæger de sig sådan set hurtigere. 329 

 330 
00:22:34 - I:   Ja. 331 
 332 
00:22:35 - K:   Og det er det, vi kan se, sker blandt mange af direktørerne lige nu, at der er en 333 

løbende drøftelse af f.eks. det her barsel. Hvordan er det lige, vi, vi, vi kigger 334 
på det – skal det regnes ud, skal det regnes ind, øhm, og også det her med, at 335 
jamen hvis regner det ud af, af et CV, jamen så har du bare være aktiv så meget 336 
kortere tid, men betyder det nødvendigvis, at du vil være mindre egnet end den, 337 
end den, der ikke har været på barsel? Og det gælder jo både mænd og kvinder 338 
- der er også mænd, der går på barsel, men der er også kvinder, der lader være 339 
med at gøre det, ikk. Så, så hvordan er det, vi korrigerer i forhold til det, så det 340 
at have et privatliv ved siden af ikke bliver problematisk i forhold til at få en 341 
ansættelse. Øhm, så er der nogle forskellige, øhm, metoder, vi snakker om lige 342 
nu. Vi er ikke landet på noget endnu, men hvordan man, man eventuelt kan, 343 
kan arbejde med det i forhold til, når folk så er ansat, hvis de skal på barsel, 344 
hvordan kan vi hjælpe folk tilbage igen eller på anden form for orlov af den ene 345 
eller den anden årsag - hvad er det så, vi kan, vi kan hjælpe med for at sikre, at 346 
det, øh, ikke påvirker deres karriere negativt, øh. Vi er ikke landet på en model 347 
endnu, men der er nogle forskellige, øh, pilotforsøg rundt omkring - vi har 348 
sluppet meget fri til vores institutter, hvad de vil arbejde med i forhold til 349 
diversitet og mangfoldighed og inklusion, og se hvordan, hvordan vil I gøre 350 
det, hvor synes I selv, at jeres udfordringer er, og, og, og også for ligesom at 351 
sige, at det, I kan rumme lige nu, det så det, I må arbejde med. Det, vi har nogle 352 
institutter, der er rigtig langt fremme, og vi har nogle, der ikke er så hurtige, øh, 353 
og stadigvæk er en erkendelsesproces, så vi har simpelthen lagt det ud til dem 354 
og sagt, det, det må I så arbejde med hos jer selv og se, hvad er det, der, der, 355 
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der kan du hos jer. Og så har hvert institut skulle lægge nogle, nogle handlinger 356 
op og sige, jamen det er så det her, vi vil prøve det næste år. Og der er nogle, 357 
der har valgt at arbejde med orlovsparametrene, og der er nogen, der har valgt 358 
at arbejde specifikt med rekrutteringen og blinding af ansøgninger, og nogle vil 359 
lave bias træning, og - så det er sådan ret forskelligt, hvad, hvad institutterne de 360 
griber i lige nu, øh. Summa summarum er, at alle gør det noget, øhm, og det er 361 
så det, der har været filosofien for os.  362 

 363 
00:24:29 – I  Ja. Sidder der nogen så og sammenholder de her resultater, øh, så, når der køres 364 

forskellige handlingsplaner på de forskellige institutter? Hvad er processen i at 365 
tjekke op på, hvad, hvad det er, der virker?  366 

 367 
00:24:41 - K:   Men hvis vi kigger på, på det på koncern niveau, og ser hvordan det flytter sig, 368 

det er det, vi sådan har i de, de officielle og offentlige parametre, øhm, men det 369 
er klart, at de her tal, de kan jo så selvfølgelig kaskaderes ned på det enkelte 370 
institut, så den enkelte direktør i samarbejde med direktionen har mulighed for 371 
at se på, hvad får jeg flyttet på, på de her forskellige tal. Øhm. Og det er jo både 372 
tallene i forhold til, hvor mange kvinder vi har, øh, oh mænd, men, men også, 373 
øhm, i forhold til, hvordan vi kan mærke den kultur, der er, og den inklusion, 374 
der er, øhm. 375 

 376 
00:25:14 - I:   Ja 377 
 378 
00:25:16 - K:   Så det er lige så meget kvantitativt, vi kigger på det, som det er kvalitativt, og 379 

man kan sige, den kvantitative side det er dér, hvor HR-partnerne er meget med 380 
inde og hjælpe direktøren med at sige, hvad er det så, jeg kan, jeg kan arbejde 381 
med, for det kan man ikke sætte ned i, i, i ingeniørskemaet, som de ellers rigtig 382 
gerne vil. Så men hvor er det så, vi kan, kan mærke henne, hvad det er, der 383 
sker. Det kan for eksempel være, at vi har nogle institutter, hvor vi kan se, at 384 
der i lang tid nu har været italesat en større opmærksomhed på, at vi er alle lige, 385 
vi skal alle have respekt for hinanden, der, der skal være plads til alle og plads 386 
til alle meninger og holdninger, der er kørt kommunikationskampagner og 387 
sådan noget, og der vi simpelthen se, at der får vi, på godt og ondt, flere og 388 
flere henvendelser om, at man faktisk ikke synes, at der er det her inkluderende 389 
miljø. Og så kan man sige, det jo så uheldigt, at vi får dem, men samtidig 390 
betyder det jo, at det har givet anledning til, at nogen tør tale højt omkring, at 391 
der faktisk er noget, der skal flyttes på, og det øjeblik at vi har folk, der tør tale 392 
højt om det, så har vi allerede fået skubbet på en kultur, øhm, fordi nu er det 393 
faktisk blevet tilladeligt at sige, at der, der er noget her, jeg egentlig ikke 394 
fungerer godt i.  395 

 396 
00:26:12 - I:   Ja 397 
 398 
00:26:14 – K  Øhm. Så det er... Så vi kan se, at der er, der er, øh, der er meget forskellige 399 

processer, men, men vi kan også se, at de, de skubber på hver deres ting, og 400 
nogle af dem kommer faktisk rigtig langt med, med inklusionen.  401 
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 402 
00:26:24 – I  Er der, er der, nogle sådan fagområder, som, hvad kan man sige, brillerer mere 403 

end andre? Er der nogen, der virkelig har, er kommet langt i denne her proces 404 
allerede, som du lige vil nævne, måske?  405 

 406 
00:26:36 – K  Jamen det kommer an på, hvad man kigger på.. 407 
 408 
 409 
00:26:38 - I:   Ja, det er klart. 410 
 411 
00:26:39 - K:   ... Og hvad, hvad for nogle af dem, øh. Nu er jeg selv partner på, øh, det, der 412 

hedder DTU compute, og de er rigtig langt fremme i at få italesat, at, at 413 
inklusion faktisk er rigtig vigtigt - men de har også en direktør, der står, står i 414 
spidsen for det, øhm, og er fortaler for det, og det er han ikke det mindste, øhm, 415 
bange for at gøre - han stiller sig gerne op og siger det her, det betyder noget 416 
for ham, han siger også gerne, at han ikke er den klogeste på det nogensinde, 417 
og han har masser at lære, men, men det vil han gerne sige åbent, hvis det 418 
betyder, at andre kan, kan være ligeså åben omkring det.. 419 

 420 
00:27:08 - I:   Ja.  421 
 422 
00:27:09 – K  Øh, og det tror... 423 
 424 
00:27:11 - I:   Så du tror, at det gør meget for processen, øh..  425 
 426 
00:27:11 - K:  Hvad siger du?  427 
 428 
00:27:12 - I:   Du tror, at det gør meget for processen, at der er en, en leder, der går i spidsen 429 

for forandring? 430 
 431 
00:27:19 – K  Ja, helt klart. Og så har vi andre, hvor de har fået skubbet mere på, på nogle tal, 432 

øhm, fordi at de har valgt at køre med et lidt, et lidt mere firkantet regime og 433 
måske ikke ligefrem have indført kvoter - men noget, der, der kan minde om 434 
det. De har jo så fået skubbet en del på deres, øh, på, på de hårde facts, men 435 
måske mindre på, øh, samtalen omkring det.  436 

 437 
00:27:39 – I  Spændende. Nu, vi har været lidt omkring det, men, men ville du sige, at det er 438 

et problem med kønsbalance på det akademiske område lidt mere generelt?  439 
 440 
00:27:51 – K  (dybt suk) Ja, det, det, det tror jeg nok ikke, nu, nu er, lige nu har jeg i hvert 441 

fald, nu har jeg jo været på KU før, og lige nu er jeg jo så på, øh, DTU, og der, 442 
der er vi helt klart præget af, at vi er på det tekniske, og det giver en særlig 443 
udfordring af sig selv, øhm, men med det, jeg i øvrigt har arbejdet med 444 
universitetsverdenen, øhm, og også gør det nu - vi har jo samarbejdsflader til 445 
rigtig mange, også ud i Europa, øhm, og ja, der er helt klart en udfordring, og 446 
selvom man får vredet på på tallene, og selv om man får, får flyttet det op, så vi 447 
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har nogenlunde kønsbalancen, jamen så er der stadig et stykke vej til, at der er 448 
lige vilkår.  449 

 450 
00:28:23 – I  Ja. Er det også en udfordring, du vil mene, at man ser i samfundet?  451 
 452 
00:28:29 – K  Ja. Mindre og mindre, men ja, den, den er der helt klart.  453 
 454 
00:28:33 – I  Tror du, at de to er forbundet? Eller tror du, at det akademiske område er lidt 455 

mere isoleret? 456 
  457 
00:28:39 – K  Nej, jeg tror ikke, det er isoleret, øhm, jeg tror, øh, det der, det bliver min helt 458 

personlige holdning (fniser).  459 
 460 
00:28:48 - I:   Ja, men det er så fint.  461 
 462 
00:28:51 - K:   Jeg, jeg tror i højere grad, at universiteterne er påvirket af, hvad der foregår ude 463 

i samfundet. Øhm. Det er klart, at de kandidater, vi sender ud, de vil jo, de vil 464 
have en særlig holdning med sig, men jeg tror ikke, det er universiteterne, der 465 
kan skubbe på samfundsdagsordenen - jeg tror, det er den anden vej rundt. 466 

00:29:05 - I:   Okay, ja. 467 
 468 
00:29:06 - K:   Og så kan vi have en, et særligt ansvar i forhold til, hvordan vi klæder vores 469 

unge mennesker på. Øh. Og især dem, der forhåbentlig går ud tager 470 
lederstillinger på et tidspunkt. Det kan vi have et ansvar for, og det mener jeg 471 
også bliver taget, men men der er helt klart også et skub den anden vej 472 
kulturmæssigt. 473 

 474 
00:29:20 - I:   Så i virkeligheden skubber man måske lidt fra, fra begge retninger - I sender 475 

nogle unge mennesker ud i samfundet, og samfundet giver en kultur tilbage 476 
eller hvordan?  477 

 478 
00:29:29 – K  Ja, altså, kulturen på universiteterne er helt klart påvirket af, hvad der foregår 479 

omkring os.  480 
 481 
00:29:33 - I:   Ja 482 
 483 
00:29:33 - K:   Så kan vi være lidt langsommere at skubbe på, øh, det tror jeg, den er - men 484 

den er helt klart påvirket af, hvad der foregår i samfundet.  485 
 486 
00:29:41 – I  Ja. Nu har vi jo talt om lidt, sådan i forhold til kønsbalance, men ud fra din 487 

vurdering, og det må igen gerne være en personlig vurdering, hvad er så en 488 
optimal kønsbalance? Det må gerne både være inden for sådan fagområder, 489 
eller rent faktisk inde på stillingsniveau. 490 

 491 
00:29:57 – K  (suk) Jamen jeg tror ikke, der er en optimal kønsbalance, hvor man kan sige, at 492 

det skal være hverken 50 procent af den ene eller 50 procent af det andet - jeg 493 
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tror på, at det handler om at få tilpas mange forskellige perspektiver ind, øh, til, 494 
at det at have perspektiverne bliver det væsentlige - det tror jeg, øh, er det, der 495 
virker i, øh, i kulturen, i inklusionen, og jeg tror også, det er det, der påvirker 496 
vores forskningsresultater i bedst mulig retning, både så de bliver bedre, nu får 497 
jeg hug af forskerne, men det tror jeg faktisk. Øhm. Og jeg tror også, at det er 498 
med til at skabe nogle resultater, der i sig selv ikke udtrykker bias. Nu er DTU, 499 
det er jo meget anvendt forskning, og, øh, hvis vi får skubbet noget anvendt 500 
forskning ud, som, som har en indlagt bias, fordi der ikke var nok perspektiver 501 
indover, jamen så er det noget, der går ud og skubber på noget og faktisk har 502 
betydning for mennesker ude i samfundet, øhm, øh, som jo så på forhånd har 503 
en forudindtagethed i forhold til, hvad der rigtigt og forkert. Og det, det tror jeg 504 
er, øh, er rigtig uheldigt. Øhm. Så jeg er meget mere på, at det her, det handler 505 
om at få flest mulige forskellige perspektiver ind, øhm, og få, få gjort plads til, 506 
at de kan være der - at det er okay, man har forskellige perspektiver, uanset om 507 
man er mand eller kvinde eller, øhm rød eller grøn, eller om man godt kan lide 508 
at gå i lyserødt tøj, øh. Altså, der er en masse, der, jeg tænker, tænker bare, det 509 
handler mere om, at man er åben og lyttende for dem, man arbejder sammen 510 
med. Det er, øh, nok det, der er det vigtige for mig.  511 

 512 
00:31:18 – I  Hvem, vil du mene, sidder med det her ansvar for, at der nemlig kommer enten 513 

en bedre kønsbalance, eller, som du siger, at der kommer nok perspektiver ind? 514 
På en arbejdsplads. 515 

  516 
00:31:32 – K  Ultimativt er det ledelsens ansvar, men ledelsen kan ikke løse det alene - de 517 

kan gå foran, og de kan vise vejen, og de kan sige det her, det er faktisk noget, 518 
vi kerer os om, og det, det skal på dagsordenen. Men det, det, det kan kun løses 519 
ved at, at den seniorgruppe, der sidder, de åbner lidt op og begynder at give 520 
plads til det. Øhm. For de er, i hvert fald universitetsverdenen, er de 521 
kulturbærende.  522 

 523 
00:31:54 - I:   Ja 524 
 525 
00:31:54 - K:   Så kan vi få unge mennesker ind med en masse andre, øhm, ideer og tanker og, 526 

øh, villigheder, men hvis ikke der er plads til dem, så forsvinder de igen - eller 527 
også, så, så assimilerer de sig. Øhm. Så jeg tror på, at det handler om, at 528 
ledelsen går foran, og så få sagt tydeligt nok, at det her, det er noget, vi skal 529 
tage alvorligt, og nu udvikler vi jer alle sammen på det. Og så skal vi have 530 
skubbet på så mange som muligt af seniorerne til at tro på, at det her er den 531 
rigtige dagsorden.  532 

 533 
00:32:19 – I  Er det også den fremgangsmåde, du ser ude på DTU nu her, at det er lederne, 534 

der går, går foran og prøver at skubbe, eller sker der i virkeligheden et skub et 535 
andet sted fra hos jer?  536 

 537 
00:32:29 – K  Det sker to fold lige nu. Det sker helt klart fra ledelsen, øh, de, de trykker rigtig 538 

hårdt ned oppefra, men der sker også en bevægelse, fordi vi trykker hårdt 539 
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oppefra, så sker der en bevægelse i bunden, som gør, at flere og flere, øh, 540 
kommer ind og siger, det her er dagsordenen, jeg støtter, øh. Så vi har både et 541 
top-down og et bottom-up pres på det lige nu.  542 

 543 
00:32:48 – I  Hvordan med kvinder generelt i, hvad kan vi sige, topledelser og i, i akademia? 544 

Hvem, vil du mene, sidder med det ansvar for, at der kommer, kommer flere, 545 
eller kommer en bedre kønsinklusion? 546 

00:32:58 - K:   (dybt suk) Det er jo så nemt at sige, at, at ledelsen, skal, skal gøre det ikke, ikk, 547 
men jeg tror bare ikke, altså igen, det er jo altid ledelsens ansvar, men, men, 548 
men det er helt klart, at ledelsen kan, kan ikke fikse den alene, og så kan de 549 
godt, øh, ansætte en kvinde ind og sige, nu skal vi guddødeme have en kvinde 550 
mere i, i ledelseslaget, men hvis ikke hun bliver taget imod, eller hun får ry for 551 
at være valgt, fordi hun bare er kvinde, øhm, hvor står vi så henne, hvad har det 552 
så gjort for inklusion, ikk?  553 

 554 
00:33:39 - I:   Ja. 555 
 556 
00:33:39 - K: Øh, så jeg, jeg synes ikke, det er så entydigt, øh, hvor det ligger henne, og det 557 

er også derfor, jeg egentlig er glad for, at DTU har valgt at sige, vi gør noget, 558 
der har et centralt pres, og øh, vi har en koncern holdning til det her, men vi vil 559 
i øvrigt gerne skabe nogle strukturer, der gør, at alle andre kan have lige så 560 
mange holdninger til det her, og vi åbent drøfter, hvad der skal til. Øhm, vi har 561 
også en ledelse, der siger det her med kvoter, det kommer ikke til at ske, og det 562 
er ud fra en, øh, tanke om, at i det øjeblik vi sætter kvoter på, så komprimerer 563 
vi vores eget princip om at vælge de bedste. Så vi skal hellere snakke om, 564 
hvordan vi finder de bedste, og hvordan vi vurderer, hvem der er de bedste - 565 
og, og tage den lige præcis den her, øhm, kulturelle vej, forståelsesvej og 566 
anerkendelsesvej, øhm, og det er jo også lidt det, det, I selv var inde på og sige, 567 
hvordan kvalitetssikrer man de der ting, ikk, og det, der vil de hellere ind og 568 
arbejde med mentalitet omkring at forstå, hvornår er man den bedste på feltet - 569 
er det bare fordi, man har taget, har fået det højeste H-indeks på kortest tid, øh, 570 
og det kan også opnås ved at sætte utroligt mange små artikler ud. Så kan man 571 
hurtigt få et højt H-indeks, men det siger ikke noget om kvaliteten af din 572 
undervisning - eller af din forskning. Så, så hvordan er det, vi får fat i, hvem er 573 
det egentlig, der er den bedste for os? Og det er den vinkel, ledelsen på DTU 574 
har valgt at tage – den er jeg sådan set ret enig i. At det er det, der kommer til 575 
at skubbe, øh, mest - det kan godt være, at det ikke kommer til at skubbe lige så 576 
hurtigt, men jeg tror, at det er det, der kommer til at skubbe mest.  577 

 578 
00:35:06 – I  Nu siger du, at der er en eller anden, hvad kan man sige, en eller anden 579 

modstand – eller i hvert fald ikke en accept, så kvoter - det kommer ikke til at 580 
ske. Hvad med sådan noget som soft quotas – ved du om det var noget, DTU 581 
kunne finde på at implementere, eller i hvert fald hvad holdningen ville være til 582 
det?  583 

 584 
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00:35:24 – K  Altså igen, vi har jo givet fri til, at institutterne selv kan få lov til at gøre nogle 585 
ting, og der er nogle af dem, der, øh, der har sat det, de har kaldt målsætninger 586 
ind. Øh, og det har lige præcis den effekt, at det ikke er en egentlig kvote, og 587 
det er ikke noget, de skal leve op til - men de vil gerne, og de stræber efter lige 588 
præcis det tal, ikke. Så på den måde er der jo nogen, øhm der arbejder med det, 589 
det bare ikke en fastbundet kvote, at du skal have mindst 50 procent kvinder på 590 
dit institut.  591 

 592 
00:35:48 - I:   Men det er målet at have det?  593 
 594 
00:35:51 - K:  Ja, ja præcis - det er noget at arbejde hen imod, og sådan en eller anden form 595 

for guideline på, hvor godt går det mig egentlig med det, jeg gør. Men det er jo 596 
også igen ud fra, at vi er meget skævvredet. Der er nogen, der stort set ingen 597 
kvinder har over Ph.d. niveau - jeg tror faktisk, vi har et enkelt institut, der ikke 598 
har nogen som helst kvinder i lektorgruppen – helt over til, at vi har nogle, altså 599 
et enkelt, der har flest kvinder, og så nogle, der sådan set klarer sig ganske 600 
udmærket, så, så at sætte en koncernkvote på, der vil vi simpelthen kvæle dem, 601 
der ikke er langt nok fremme. Det er også derfor, det har været lagt ud til dem, 602 
vi har valgt at sige: Hvor kan I nå hen med jeres udgangspunkt. 603 

 604 
00:36:33 – I  Og det er jo også det her med, nu nævner du, at der jo er mange fagområder, og 605 

særligt hos jer, som er præget af, sådan, eller er domineret i hvert fald af mænd, 606 
og det er jo ikke kun på jeres universitet, at det er noget, der gør sig gældende - 607 
men hvor vil du mene, at det her, hvis man må kalde det et problem, med 608 
mandsdominerede stillingskategorier og fagområder - hvor opstår det henne? 609 
Ud fra din vurdering. 610 

 611 
00:36:56 – K  (Dybt suk). Amen, det, det tror jeg ikke opstår i universitetsverdenen. Det 612 

opstår før - længe før. Jeg tror sådan, vi er helt nede på i hvert fald 613 
folkeskoleniveau, hvor man, nu har jeg selv tre børn, kan se, at der sker en 614 
ubevidst prægning af, hvad er det, man kan interessere sig for, og hvad er det, 615 
man er dygtig til, når man er henholdsvis mand - eller dreng og pige. Så jeg tror 616 
allerede der, begynder der at ligge noget, og så bliver det en naturlighed, en 617 
selvforstærkende italesættelse at sige, men jeg er også pige, så jeg er nok ikke 618 
lige så god til det her med at skille mors og fars støvsuger ad, øhm, det er min 619 
bror, der gør det. Men der er også masser af kvinder og piger, der gør det og 620 
har gjort det, men så har det bare ikke været det, der var fedt at sige i 621 
venindegruppen, vel. Det er noget, vi kan se, også når vi, når vi rekrutterer - vi 622 
er jo begyndt at lave de her, ligesom ITU, at lave de her forskellige camps for 623 
piger - det får vi også nogle nogle klø for - jeg ved ikke, om I har læst Altinget 624 
for nyligt, men der har vi fået lidt huk for det, øhm, men virkeligheden er, at 625 
det bliver jo gjort på baggrund af, at vi kan se, at der faktisk er en del unge 626 
gymnasie piger, som sådan set gerne vil det her og gerne vil, i hvert fald 627 
afprøve, om ingeniørvejen kunne være noget for dem, men hvad ligger der 628 
egentlig i den. Og vi kan se, når vi tager dem ind på camps, hvor vi både har 629 
drenge og piger, jamen så sker der det, og det sker desværre også i 630 
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undervisningen, hvilket vi er opmærksomme på, at så bliver pigerne, de bliver 631 
sat til at skrive notatet, og så kan drengene lave forsøgene, ikke. Fordi hun er 632 
også en dydig pige, hun har sikkert en pæn håndskrift, ikke, altså, og det er 633 
sådan lidt en fordom, men den bliver desværre genskabt, når vi har de unge 634 
mænd og kvinder sammen, øhm, og det vi kan se, når vi kører de her camps, 635 
som kun bliver kørt for piger, men i deres fritid vel at mærke, det er, at de unge 636 
kvinder, de kommer ind og tager fra og lærer og bliver glade og ser, at der også 637 
er andre kvinder på DTU, og der andre kvinder, der er ingeniører og har samme 638 
interesser som dem - og det er faktisk mange af dem, der vender tilbage og 639 
søger ind på DTU efterfølgende. Det er også det, ITU har set, og det er præcis 640 
det samme, vi kan se hos os, ikke.  641 

 642 
00:39:02 – I  Ja. Tror du, man skal ind og, hvad kan man sige, gribe dem lidt så på 643 

gymnasieniveau eller måske endnu, som du nævner, på folkeskoleniveau, for at 644 
se den her udvikling på universitetsniveau? 645 

 646 
00:39:18 – K  Ja, enten skal samfundet rykke sig rigtig meget, eller også skal vi lave noget 647 

aktivt på folkeskole- og gymnasieniveau. Det tror jeg bestemt.  648 
 649 
00:39:28 – I  Ja. Når vi taler om det her med, at der jo er rigtig mange fagområder og 650 

stillinger, som er domineret af mænd. Er det så din overbevisning, at der 651 
primært er tale om et fravalg eller en frasortering af kvinder? Altså, er det 652 
noget, kvinder selv går ind aktivt og fravælger, eller sker der noget, der gør, at 653 
man frasorteres?  654 

 655 
00:39:49 – K  Jeg tror det er et udslag af begge dele. Jeg tror, der sker et fravalg, både fordi, 656 

altså som jeg lige prøvede at sige at man et eller andet sted er samfundsmæssigt 657 
opdraget til, at kvinder er ikke ingeniører på samme måde som mænd er det, 658 
men også fordi hvis man så kommer derud og kigger og ser, at der er altså bare 659 
90 procent mænd - hvor er så min fremtid i det her? Så er det rigtigt meget 660 
sværere at føle sig tilpas og føle sig inkluderet og føle, at man er landet det 661 
rigtige sted, hvis jeg bare er den eneste i flokken, der går med blå trøje - og 662 
derigennem tror jeg, at der sker et fravalg. Så ikke kun på folkeskoleniveau, 663 
men også i forhold til denne her 'lack of fit', den tror jeg, at der er mange unge 664 
kvinder, der mangler i universitetsverdenen og især på, på DTU, hvor vi er så 665 
mange mænd trods alt i forskningen. Jeg tror også, der sker en frasortering. Jeg 666 
tror også, der sidder nogle forskere derude og tænker, det er nok en ung kvinde, 667 
og hun skal sikkert på barsel lige om lidt, så hende tager vi ikke ind. Den tror 668 
jeg også sker, uanset hvor meget vi taler merit og meritokratiet osv., så tror jeg 669 
bestemt, den er der, og det er en kultur, der vil tage noget tid at ændre, og som 670 
jeg tror handler meget om bevidsthed omkring egne bias og beslutninger - ikke 671 
kun kønsbias men også egne beslutningsbias. Det er nemmere for mig at vælge 672 
rip, rap og rup end alle de andre, der ikke ligner mig selv.  673 

 674 
00:41:14 – I  Helt sikkert. Nu har vi rundet det her med kvoteansættelser, i hvert fald, og det 675 

er jo, som vi kan forstå, enormt meget langt ud på institutniveau - men kan du 676 
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sige noget omkring holdningen til sådan noget som anonyme jobansøgninger? 677 
Om det er noget, der enten bliver testet af lige nu allerede, eller om der måske 678 
kan siges en lidt mere generel holdning til.   679 

 680 
00:41:37 – K  Det er noget, DTU kigger på også. Det er ikke noget, vi har indført på, igen på 681 

koncernplan, men det er noget, vi kan se, der ligger også ude ved nogle af 682 
institutterne, der prøver forskellige modeller og metoder af for det. Så det er 683 
noget, der er på vej, øh, og jeg tror, at når vi finder nogen, der har en best 684 
practice på det, så tror jeg godt, det er noget, vi på koncernniveau kunne finde 685 
på at implementere også.  686 

 687 
00:41:57 – I  Når der skal gøres, eller når der bliver gjort brug af det her anonyme 688 

jobansøgninger, hvordan forestiller du dig, at det skal se ud - sådan, hvad skal 689 
inkluderes og hvad skal udelukkes?  690 

  691 
00:42:09 – K  Det har jeg ikke taget stilling til. Øh, det handler jo lige præcis om, hvordan, 692 

hvordan man kan gøre det. Det vi kan høre på nogle af dem, der arbejder eller 693 
forsøger sig med det, øhm, altså hvor man lige præcis sletter ‘hvor kommer jeg 694 
fra’ og ikke har alle de her private oplysninger og selvfølgelig ikke noget 695 
billede i sagens natur, men hvor man prøver at fjerne de personlige ting fra det, 696 
det, de siger, er, at nogle af felterne er så små, at de kan udmærket genkende 697 
hvem, det er. Så det er en proces, hvor vi prøve at finde ud af, hvad er det, der, 698 
hvad er det, der vil virke. Øhm, for almindelig blinding det duer ikke - det er 699 
noget andet, vi skal gøre, og, ja, den løsning har vi altså ikke fundet endnu.  700 

 701 
00:42:50 – I  Hvad tror du, og du må gerne bare sige din egen vurdering, eller hvis du ikke 702 

kan svare på det - men hvad ville det gøre ved dokumentationen af 703 
publikationer at køre med anonyme jobansøgninger? 704 

 705 
00:43:02 – K  Den sammenhæng skal du lige forklare mig. Hvad tænker du på der?  706 
 707 
00:43:04 – I  Jamen i forhold til, at der jo, som jeg synes også, jeg kunne høre på dig i hvert 708 

fald, at det er noget (publikationer, red.), der bliver kigget meget til, og der i 709 
hvert fald er gjort før tiden, og nu bliver der åbnet op for, at der er rigtig mange 710 
andre ting også, der vurderer, hvad en god ansøger er. Men dokumentationen af 711 
publikationer vil jo få en mindre rolle gennem brugen af anonyme 712 
jobansøgninger. Hvordan sikrer man så, at man stadig kan kigge på 713 
publikationer, selvom den er gjort anonymt?  714 

 715 
00:43:27 – K  Ah ja. Jamen, det, det er jo en af de nødder, der er rigtig, rigtig svære at 716 

knække, ikke, og det er jo også noget af det, der gør, at de jo udmærket, de her 717 
forskere, de udmærket godt ved, hvem det er, de sidder og læser ansøgninger 718 
fra alligevel - og nogle gange på verdensplan, fordi, altså, nogle felter, er bare 719 
så små, ikke, øhm. Klart, hvis der står 1000 på sådan en publikationsliste, så 720 
ved man nok godt, at det ikke er dem i midten, men det kan godt være de tre 721 
forreste eller de tre bageste, ikke. Så er det nogenlunde der, hvor man er, ikke - 722 
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og hvis man så kan sammenligne dem, så begynder man at have en idé om det. 723 
Jeg tror da, at alle vil begynde at læse ind i det der og have en nysgerrighed på, 724 
hvem er det, der søger, når først man begynder at sige, det må du ikke vide, så 725 
tænker man “uh, det må jeg finde ud af”, og så finder de ud af det og får 726 
sammenlignet på tværs og lavet nogle statistikker, og bum, så har de svaret 727 
alligevel, ikke. Så det er nok at finde ud af hvordan, øhm, altså, kan vi gøre det 728 
på en facon, som rent faktisk giver den fordel, vi tror, det er, at man ikke kan 729 
se. Jeg tror ikke, vi skal ud i sådan en John/Jennifer, at vi ligefrem skifter navn 730 
og skifter det hele ud og lader som om, vi er en anden. Det tror jeg alligevel 731 
ikke, vi skal. Altså, hvordan, hvordan blander man det der, at vi faktisk kan 732 
vælge med nogenlunde åbne øjne, øhm, vi har et, vi er ved at tale os ind i 733 
måske at teste et nyt system, som ikke er fuldt produceret endnu, som lige 734 
præcis gør, at ansøgeren i sin indledende del af det, altså ikke i forhold til 735 
publikationer osv., men så med det der sådan ‘rådata’ bliver tastet ind, bliver 736 
lagt ind i et system, hvor alt privat og personligt bliver fjernet, så den 737 
indledende frasortering, den første, øhm, shortlisting, inden vi kommer hen til 738 
bedømmelsen af den, at den sker på baggrund af nogle rådata, som er 739 
fuldstændig anonymiseret. Øhm. Det er noget, vi overvejer, om vi skal, øh, der 740 
kommer til at køre et biasprojekt, som jeg ikke skal sige alt for meget om, for 741 
det et helt planlagt endnu, men hvor vi i hvert fald kigger på, om her skal være 742 
noget af det, vi vil afprøve, og så se om det giver, giver en fordel. Altså, vi har 743 
to forskellige shortlisting grupperinger afhængig af, om, om det er fuldstændig 744 
blindet og anonymt, og i øvrigt uden publikationer, eller, eller, eller den, der så 745 
bliver valgt på gammeldags facon - hvad vil det betyde i forhold til, til den 746 
enkelte pulje, ikke, så man kan se, om det gør en forskel. Det er noget af det, vi 747 
kigger på, øh, at det kunne være en måde i hvert fald at afprøve det på. Om det 748 
så giver noget, det ved vi ikke endnu.  749 

 750 
00:45:58 – I  Hvis nu man, hvad kan man sige, knækker koden på det og nemlig finder ud af, 751 

hvad gør vi med publikationer, og hvordan anonymiserer vi det uden at miste 752 
vigtig viden - hvis man havde det på plads, tror du så, man i gennemsnit ville 753 
ende med en mere eller mindre kvalificeret kandidat til stillingen i sidste ende? 754 

 755 
00:46:16 – K  Jeg tror, det ville være en mere kvalificeret kandidat til stillingen.   756 
 757 
00:46:21 – I   Ja. Øhm. Jeg tænker, at vi bevæger os lidt nu, vi prøver virkelig at begrænse os 758 

til en time, jeg kan ikke love, at det lykkes, men vi gør, hvad vi kan. Så jeg 759 
tænker egentlig, at vi bevæger os lidt væk fra det her med 760 
rekrutteringsprocesser og sådan nogle ting og begynder at bevæge os lidt mere 761 
over i forhold til sprog og jobopslag, som vi har talt en lille smule om. Men 762 
efter din overbevisning er sproget så kønnet?  763 

 764 
00:46:46 – K  Vores normale sprog eller hvad? 765 
 766 
00:46:47 – I  Ja, bare sprog generelt - er det noget, der er en kønnet størrelse. 767 
 768 
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00:46:51 – K  Ja.  769 
 770 
00:46:55 – I   Hvad, vil du så sige, er kønnet sprog - hvor kan vi se det henne?  771 
 772 
00:47:01 – K  Man kan sige, det oplagte er selvfølgelig alle de steder, vi bruger, og vi 773 

reagerer stadig, når vi som sådan, øh, altbetegnelse siger “hun”, øhm, hvilket 774 
der er nogen, der gør meget bevidst, men det er netop stadig en bevidst 775 
handling, og det er noget, folk de reagerer på, at, hov der står hun, ikke, og så 776 
skynder man sig at lade som om, at det er helt normalt, der står “hun”, men de 777 
fleste, de reagerer på det alligevel på en eller anden måde, ikke. Så selvfølgelig 778 
er der, øh, noget kønnet i sproget. Øhm. Det er også måden, man, og det ved 779 
jeg så ikke om er så kønnet, men det er jo nok mere bare, igen, det her med 780 
perspektiv og måden, vi opstiller vores sætninger på, øhm, om de taler til den 781 
ene, øhm, personlighed eller den anden personlighed, øhm, mere end det så er 782 
mand eller kvinde, de kan jo sagtens have enslydende personligheder, men 783 
øhm, men det er der selvfølgelig også noget i, at vi taler jo ind i den måde, vi 784 
selv formulerer os på, og vi formulerer os med den rygsæk, vi alle sammen 785 
kommer med, og derfor forstår vi også budskabet med den rygsæk, vi har på 786 
det, øhm, og det gælder da helt sikkert også køn.  787 

 788 
00:48:00 – I  Vi du sige, at der, altså på DTU, er meget kønnet sprog i den måde, I arbejder 789 

på og ansætter på?  790 
  791 
00:48:11 – K  (Dybt suk). Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Øhm. Jeg tror ikke, øh, i 792 

forhold til om vores sprog er kønnet, så tror jeg sådan set ikke, det er værre på 793 
DTU end samfundet generelt. Det, der kan være på DTU, er at det taler ind i en 794 
særlig personlighed, fordi ingeniører traditionelt set har været, øh, en lille 795 
smule ensartede og meget sådan kategoriske, logisk tænkende - og det er det, 796 
man også skriver ind i, så et sådan klassisk eksempel på et opslag, vil jo være 797 
sådan “jeg skal bruge de her 27 forskellige punkter til dine faglige 798 
kompetencer” - og så er det så stort det, man skriver i et opslag, ikke. Øh, og 799 
dem, der vil reagere på det, det er dem, der tænker på samme måde som, fleste 800 
tilfælde, den midaldrende mand, der har skrevet det, ikke. Og igen - skal vi ud 801 
og have forskellige perspektiver, så er vi nødt til at omformulere nogle af de 802 
her ting. Der er nogle, der reagerer negativt på, at der står “the candidate will” 803 
og i øvrigt stilles der krav om..., og så er der mange, der bliver sådan lidt uuuh, 804 
kan jeg være med der, ikke, og det er en særlig type mennesker, der tænker, 805 
“det er sgu lige mig, det der”, ikke. Så vi kan jo se, når vi går ud og siger, du 806 
kommer ind i en sektion, hvor vi i øvrigt brænder for det her, og det behøver 807 
ikke være, at vi brænder for at have det godt sammen. Altså, det er der mange, 808 
der tror, når vi skal sige kvinder, så skal det være fordi, vi skal redde verden. 809 
Nej. Vi skal bare ind i et sprog, hvor det føles interessant at være med, og hvor 810 
man tænker "yes, det brænder jeg sgu også for - så kan det godt være, jeg ikke 811 
kan det hele, men jeg brænder for det, og hvis det er nok, så tør jeg sgu godt 812 
søge”, ikke. Så det er jo det her med at få ændret perspektivet på, hvordan man 813 



Page 264 of 459 

 

opfatter ting, og det er det, vi arbejder med, når vi arbejder i det inkluderende 814 
sprog i vores opslag. 815 

 816 
00:49:47 – I  Så køn er noget, der allerede nu aktivt tænkes ind i den måde, der blive 817 

formuleres jobopslag hos jer?  818 
 819 
00:49:55 – K  Ja, køn ultimativt, fordi det er der, vi har vores udfordringer - men med 820 

perspektiver er det, vi arbejder med i selve sprogbruget. Så man kan sige vores 821 
mål lige nu, det er kvinderne, for det er dem, vi mangler. Vi er rigtig dygtige til 822 
at tiltrække internationale folk, men ikke særligt dygtige til at tiltrække 823 
kvinder.  824 

 825 
00:50:13 – I  Nej okay. Så det havde været, altså det her fokus her, det kunne lige så vel 826 

rykke om fem år, lad os bare sige det, hvis I pludseligt sidder på en 50/50 827 
fordeling af mænd/kvinder - så vil der være et andet perspektiv, der vil være 828 
vigtigere for jer at hente ind? 829 

 830 
00:50:22 – K  Ja, ja.  831 
 832 
00:50:25 – I  Hvor stor en rolle tror du sådan lidt mere generelt, at sprogbrug spiller i at 833 

fremme kønsbalance? 834 
 835 
00:50:34 – K  Jeg tror, det spiller en stor..., jeg tror ikke, at det direkte har noget med 836 

kønsbalancen at gøre, men det har en indirekte virkning forstået på den måde, 837 
at sprogbruget er væsentligt i forhold til, hvad for nogle grupper, der føler sig 838 
inkluderet og tilpas - igen, det her ‘lack of fit’. Øhm. Og hvis jeg føler mig 839 
tilpas, jamen så bliver jeg det også, og jeg tiltrækker andre, der ligner mig. Så 840 
på den måde har det en indirekte påvirkning, og hvis vi igen – vi er jo, det er jo 841 
ikke nogen hemmelighed, at vi er udfordret på tallene, og hvis vi har et 842 
sprogbrug, der passer til de 80 procent, nemlig mændene, øhm, som er det, der 843 
er vores skævhed i det her tilfælde, ikke, og ikke til de sidste 20 procent, 844 
nemlig kvinderne, jamen så vil vi have et sprogbrug, der forstærker den 845 
opdeling. Øhm. Det kunne lige så vel være den anden vej rundt, men, men når 846 
det er majoritetens sprogbrug, der definerer, hvem der passer ind, så er det 847 
klart, at det også vil have en påvirkning på, om vi kan rykke på tallene.  848 

 849 
00:51:31 – I  Ja, helt sikkert. Så altså, nu snakker vi jobopslag, og vi har snakket 850 

rekrutteringsprocessen generelt, og man kan jo også høre, at der arbejdes meget 851 
aktivt ude hos jer, også på institutniveau – men hvor i rekrutteringsprocessen 852 
vil du mene, at der primært, eller overvejende måske, sættes ind på at arbejdet 853 
med kønsinklusion?  854 

 855 
00:51:50 – K  Indtil videre er det i opslagene. Det er det, der har været det første og det 856 

nemmeste at tage fat i. Og næste skridt, som er det, vi arbejder på at finde ud, 857 
hvordan vi griber an lige nu, det er jo så at få, at få arbejdet med den enkelte, 858 
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ansættende leder, og hvordan deres beslutnings bias og sprogbrug i samtalen 859 
måtte være.  860 

 861 
00:52:08 – I  Ja, ved du, det var, vi snakkede lidt om de her platforme, som bliver brugt, som 862 

er meget forskellige fra stilling til stilling - eller fra område til område nok 863 
nærmere. Ved du, om køn er noget, der, ude i det her arbejde, indtænkes i 864 
hvilke platforme man bringer et jobopslag? 865 

 866 
00:52:25 - K  Nej, men der tænkes i perspektiv (lille grin). Igen. Og det er også derfor, at det 867 

er to hold, ikke, vi prøver at lade være med at sige, det hele det handler om køn, 868 
vi prøver faktisk netop at være bredere. Men igen, så har vi jo så den særlige 869 
udfordring, men der tænkes i perspektiver, når der bliver valgt hvad for nogle 870 
platforme, der er interessante, øhm, og især de steder, hvor vi ved, at der, eller 871 
hvor vi kan se, at, at vi er meget skævvredet - jo mere skævvredet, vi er, jo 872 
mere bliver der tænkt i, øhm, jo mere bliver der tænkt i, i hvad for nogle 873 
platforme, der kan tale ud til forskellige, forskellige grupper. Men det er også 874 
en læringsprocesser, for der ikke nogen, der har det overblik, så det er virkelig 875 
noget med at, at få søgt sig igennem og finde ud af, hvordan man gør det, og 876 
der er jo nogle, der slår sig op på, at det her, det kan vi bare, men, men det har 877 
vi jo så også forsøgt os med og sige, okay men hvis I kan det, så lad os se det, 878 
og virkeligheden er, at det, det kan de ikke nødvendigvis, øh, alligevel. Vi har 879 
haft nogle, nogle opslag, hvor man har brugt nogle af de store 880 
rekrutteringsfirmaer, der siger, at det her, det kan vi, og vi kan det på 881 
internationalt plan, og er der noget, vi er gode til, så er det at rekruttere kvinder, 882 
og så står vi alligevel tilbage med, men en, øhm, ikke nødvendigvis en ansøger 883 
skam, men i hvert fald ét forslag om potentielle kandidater på 100 mennesker, 884 
hvoraf to er kvinder. Og de er i øvrigt ikke kvalificerede, for de har ramt den 885 
forkerte faglighed, ikke. Altså. Så, så det er, øhm, det er på det punkt meget 886 
‘trial and error’.  887 

 888 
00:53:43 – I  Nu siger du, at I er gode til at ramme internationalt, og at det også er noget, der 889 

indtænkes i jeres rekruttering, vil det sige, at jeres opslag, øh, primært 890 
formuleres på engelsk? 891 

 892 
00:53:52 – K  Ja, til forskerstillingerne gør de. 893 
 894 
00:53:54 – I  Vil du mene så, at de her overvejelser, vi taler om i forhold til sprogbrug, og 895 

hvordan sætninger og ord appellerer til køn eller perspektiver - at der er noget, 896 
man skal være sådan særligt opmærksom på, når man smider et engelsk 897 
jobopslag ud på et dansk marked?  898 

 899 
00:54:16 – K  (Dybt suk). Altså, selvfølgelig er der det, men, men det er egentlig ikke, det er 900 

ikke fordi, de ikke må lave dem på dansk, så skal de også bare have en engelsk 901 
version, øhm, men jeg tror egentlig, eller ikke jeg tror, det er velovervejet, at 902 
man gør det på engelsk, velvidende at der så er nogen, der tænker, så, så er det 903 
ikke er noget for mig. Men det er så internationalt et miljø, at hvis ikke, altså, 904 
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det er sådan sige et kvalifikationskrav i sig selv, at man kan begå sig 905 
forholdsvist naturligt på engelsk, øhm, så på den måde er det en del af et 906 
parameter, at det, det, det skal man kunne. Så de må gerne lave den på dansk, 907 
men vi skal som minimum også have det engelske opslag ud. 908 

 909 
00:54:54 – I  Ja. Når der så laves, hvis der laves både dansk og engelsk, er det så, hvad kan 910 

man kan sige, mere eller mindre direkte oversættelse eller tænkes der også 911 
over, om der kan være forskellige konnotationer på dansk og engelsk? Hvis det 912 
giver mening. 913 

  914 
00:55:08 – K  Der tænkes også, jamen altså, man kan sige, grundskabelonen er lavet på 915 

engelsk, så, så der tænkes et, at det bliver ikke oversat imellem, hvis det bliver 916 
oversat fra noget, bliver det oversat fra engelsk til dansk. Der sker på relativt få 917 
gange. De fleste laver ikke flere opslag på den samme, øhm, så det bliver 918 
skrevet på engelsk, og det er med, de her konnotationer, der bliver tænkt ind fra 919 
starten. 920 

 921 
00:55:30 – I  Ja. Super. Jamen ved du hvad, jeg tror simpelthen, at det er lykkedes os at 922 

holde os under en time. Jeg ved ikke, om du har noget, du gerne vil byde ind 923 
med, Josefine? 924 

 925 
00:55:39 – K  Nej, jeg synes også, vi kom godt rundt om det hele.  926 
 927 

INTERVIEWET AFSLUTTES 928 
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Appendix M 

Interview VP/AAU(CBS) (f) 

 

I = Interviewer 

IA = Inger Askehave 

 

00:03:18 - I  Jamen for god ordens skyld, vil du så ikke lige præsentere dit navn, din stilling, 1 
og hvilket universitet, du kommer fra? 2 

 3 
00:03:27 - IA  Jo, mit navn er Inger Askehave, jeg er prorektor på uddannelse på Aalborg 4 

Universitet indtil på mandag, hvor jeg så bliver prorektor på CBS. 5 
 6 
00:03:48 – I  Hvad kommer dine hovedopgaver til at være som prorektor på CBS? Kommer 7 

der til at være en forskel i, hvad du har varetaget på Aalborg? 8 
 9 
00:03:57 - IA  Ja. Der er en stor forskel. Det er sådan set en helt anden portefølje. Det der... 10 

det der er sammenligneligt, det er, at jeg bliver stedfortræder for rektor og en 11 
del af direktionen, ligesom jeg er i dag. Men i forhold til ledelsesopgaven så får 12 
jeg... hvor jeg før ligesom havde uddannelsesfokus, ligesom man har 13 
(utydeligt) her på CBS, det har jeg på Aalborg Universitet. Men på CBS vil jeg 14 
have fokus på ledelse af institutledere. Så de har en reference til mig, og... Så 15 
det har meget mere med personaleledelse og direkte ind i 16 
institutsammenhænge. Og så er det med fokus på især, men mange forskellige 17 
opgaver, men især også implementeringen af ny strategi. Sådan via 18 
institutterne, kan man sige. Og så selvfølgelig også meget repræsentation 19 
udadtil... repræsentere CBS udadtil. Men det er også det, jeg gør i dag fra 20 
Aalborg Universitet. Så der er også en parallel. Men helt klart mere fokus på 21 
institutledelse, mere en en en sådan kerneaktivitet, hvor jeg før var på 22 
uddannelsesområdet. 23 

 24 
00:05:00 - I  Hvor bekendt er du med den nye stillingsstruktursbekendtgørelse, der kom her 25 

i 2020? 26 
 27 
00:05:07 - IA  Øh, rimelig godt. Ja, det er noget af det, jeg har arbejdet med, øh, på Aalborg 28 

Universitet, hvor vi har arbejdet med at nærlæse den. Jeg har jo især hæftet mig 29 
ved det her med, at man prøver at ligestille og italesætte ligestillelse af 30 
forskning og undervisning. Og det er sådan en af dem jeg ser som store, øh, 31 
forandring i den nye stillingsstruktur. Og det her med fokus på den løbende 32 
kompetenceudvikling... for alle hovedstillinger på et universitet.  33 

 34 
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00:05:38 - I  Vil du vurdere, at der er en forskel på kønsbalancen i ledelsesinstanserne på 35 
henholdsvis CBS og Aalborg?  36 

 37 
00:05:47 - AI  Ja, det er der. Den er skævvredet. På Aalborg der har vi... vi har jo arbejdet 38 

med med nogle måltal. Jeg kan ikke helt huske nøjagtigt måltallene, men vi 39 
ville gerne have mere ligestilling i ledelsesrollerne. Og det bliver sådan set bare 40 
værre og værre for hver gang, vi ansætter en ny. Så er det en mand, der 41 
kommer ind, og en kvinde der går ud. Så vi har ikke rigtig succes med det. Øh, 42 
men vi har det som et et et helt klart et sigte, at det er det, som man gerne vil. 43 
Man vil gerne have mere ligestilling. Øh, det er bare ikke det, der sker de facto. 44 
Vi har haft langt flere institutledere på Aalborg, end vi har i dag. Lige nu tror 45 
jeg, vi har det laveste antal overhovedet i nyere tid. Øh, det samme på 46 
dekanposterne. Så det går ikke den rigtige vej, kan jeg bare sige. Og på CBS er 47 
det bestemt også det samme, der er tilfældet der. Altså flest... langt flere 48 
mandlige institutledere end kvindelige. Sikkert også langt flere mandlige 49 
forskningsledere end kvindelige, selvom jeg ikke har styr på det tal. Øh, det 50 
samme i direktionen. Altså hvor jeg i hvert fald også blev bekendt med, at det 51 
gjorde at det var... At jeg var en kvinde (grin). Det var ikke en ulempe. 52 

 53 
00:06:57 - I  Nej, nej. Det er godt. Jamen vi prøver lige at bevæge os lidt hen mod 54 

rekruttering, som du jo også nævnte i din mail, at du har siddet lidt med. Så vi 55 
ville egentlig lige starte med at høre, hvordan en typisk rekruttering foregår. Og 56 
der er det, ja igen, helt okay, hvis du taler på Aalborgs vegne.  57 

 58 
00:07:17 - IA  Ja. Jamen altså, en typisk rekruttering foregår jo på den måde, at man øh, 59 

man... hvis det er til institutlederstilling, så er det jo instituttet, øh... Primært 60 
instituttet der sammen med dekanen, der sætter sig ned og finder ud af, hvad er 61 
det for en type leder, vi skal have fat i? Hvad er instituttets strategi? Hvad er 62 
universitets strategi? Og hvad er det for nogle kvaliteter, vi skal... Vi skal sætte 63 
ind der? Noget af det som er det nye i Aalborg Universitet-sammenhæng, det er 64 
faktisk, at vi gør mere ud af vores jobopslag, end vi har gjort tidligere. Og hvor 65 
faktisk har indkøbt et software, hvor vi kigger på den kønsbias, der kan være i 66 
sprogbrugen, i måske har hørt om. Der har været noget omtale omkring det 67 
værktøj. Men det har været godt som en øjenåbner i forhold til at undgå nogle 68 
af de klichéer, som man har en tendens til at putte i i jobannoncer. Så der er 69 
faktisk et fokus på på på bias, på kønsbias, øh, allerede i formuleringen af 70 
jobopslag. Og så har vi også, som noget nyt, blevet bedre til øh, at gå ud og 71 
prikke folk... Altså opfordre nogen til at søge og på den måde, øh, måske i 72 
stedet for bare at vente på, at der kommer de obvious, så gå ud og, øh, og sige 73 
til nogle, vi mener, kunne være relevante: “var det her ikke noget for dig? Har 74 
du overvejet at søge den her stilling?”. Og det gælder sådan set uanset om det 75 
er institutleder eller om det er universitetsdirektør... altså altså, at man arbejder 76 
lidt mere med at få flere folk ind i puljen, øh, når man slår en stilling op. Og så 77 
kan man sige, i Aalborg er vi også ind i mellem udfordret i forhold til den 78 
placering, der er. At det kan være vanskeligt at trække folk til Aalborg – det er 79 
knap så vanskeligt at trække folk ovre fra Aalborg til København. Men den 80 
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anden vej der er længere. (Griner). Så det gør også, at man skal arbejde lidt 81 
mere med sin øh. Med den her øvelse med og og scoute, og prøve at se, om der 82 
er nogle i farvandet, vi kunne forestille os, kunne være relevante her. Øh ja.    83 

 84 
00:09:22 – I  Hvem er det så, der typisk vil bringe kandidater til forslag, når I scouter?  85 
 86 
00:09:28 - IA  Det kan være lidt forskelligt. Vi har ind i mellem, så har vi et 87 

ansættelsesudvalg, som vi har nedsat, som går ind og siger: er der nogle vi 88 
kender i vores netværk, man bringer ind. Andre gange kan det være et 89 
rekrutteringsbureau, øh, der kommer med nogle potentielle emner. Altså det 90 
kommer lidt an på hvilket niveau, vi taler om i organisationen. Men det er 91 
sådan... Det er sådan lidt... nogle gange forsøger man at aktivere sit eget 92 
netværk, og nogle gange har man nogle professionelle, der ligesom har været 93 
igennem at ansætte. Det kan være en prorektor på et andet universitet, som man 94 
siger: I må have en idé om, er der nogen, vi kan gå til? Så det er meget sådan 95 
netværksbaseret egentlig, når det kommer til de her lederstillinger. Og så kigger 96 
man jo også i egen organisation. Er der nogen i pipeline? Er der nogen der, der, 97 
der træder ud som kunne være interessante i den her forbindelse? 98 

 99 
00:10:21 – I  Vil du sige, at der var et uafhængigt kvalitetstjek af den her proces?  100 
 101 
00:10:29 - IA  Øhh, uafhængigt af hvad, tænker du?  102 
 103 
00:10:33 - I  Jamen altså egentlig om der er et uafhængigt kvalitetstjek af hvem der ligesom 104 

bliver udvalgt i scouting. 105 
 106 
00:10:43 - IA  Hmm, nej jeg tror, øh... Nej, men det tænker jeg sådan set ikke, at der er 107 

umiddelbart. Der er en stillingtagen i første omgang, så skal man jo se, hvad er 108 
der af potentielle ansøgere. Det er nok også.... måske fordi vi i Aalborg er 109 
placeret som vi er, der har vi det sådan lidt: lad os se, hvad kan der bringes ind? 110 
Og så kommer der et kvalitetstjek bagefter, hvor man ligesom siger: jamen 111 
hvem skal man gå videre med? Hvem er reelle her og sådan nogle ting. Øh, 112 
hvem skal rekrutteringsbureauet måske tage en længere samtale med? Altså, så 113 
kommer det ligesom sådan... øh, et led der.  114 

 115 
00:11:29 - I  I forlængelse af vores lille korte snak om stillingsstrukturbekendtgørelsen, er 116 

det så din vurdering, at der vil komme et øget fokus på det her uafhængige 117 
kvalitetstjek i den indledende del af rekrutteringen?  118 

 119 
00:11:45 - IA  Øh (lang pause). Jamen det kommer lidt an på igen, hvad du mener med 120 

uafhængigt. Mener du, at der er noget afhængigt i dag? Jeg er nødt til at få den 121 
lidt udfoldet.  122 

 123 
00:12:02 - I  Altså hvis vi tager fx CBS, der er der en uafhængig instans, der hedder CWAC, 124 

det ved jeg ikke, om du er bekendt med?  125 
 126 
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00:12:10 - IA Nej, nej 127 
 128 
00:12:11 - I  Men det er et udvalg af professorer og dekaner, som ligesom interviewer de 129 

kandidater, der er blevet udvalgt fra institutlederen. Så det er egentlig det, vi 130 
mener med... 131 

 132 
00:12:26 - IA  Nååå. Vi kører jo... altså vi har jo et ansættelsesudvalg, vi har ikke sådan en 133 

ekstra instans, så det kender jeg ikke til, nej. Det gør jeg faktisk ikke.  134 
 135 
00:12:37 - I  Vil du vurdere, at den nye stillingsstruktur vil påvirke dit arbejde med 136 

institutlederne i rekrutteringsprocessen?  137 
 138 
00:12:47 - IA  Øh, ja det tænker jeg at det vil gøre, men det er lidt ud fra... Det er jo også 139 

fordi, nu har jeg set meget på den her nye stillingsstruktur ud fra 140 
uddannelsesbrillerne. Så det ville komme til at påvirke det i forhold til at øøh, 141 
jeg ville... Jeg ville sikre mig, at der bliver lagt vægt på en ligelig balance, og 142 
en vurdering af både ansøgerens forskningsmæssige kvalifikationer men også 143 
andre typer kvalifikationer som fx de undervisningsmæssige. At det bliver 144 
udfoldet langt mere... hvad er det, vi forventer, bedømmer og meriterer folk for. 145 
Så det vurderer jeg helt klart ville skulle træde tydeligere frem - også ved 146 
stillingsopslag - så det ikke kun er de forskningsmæssige, man går efter. For 147 
det er jo lige så... de fleste de bruger jo halvdelen af tiden på deres 148 
undervisning, ikke, og det er enormt vigtigt... en af de vigtigste opgaver er jo 149 
sådan set at få sin forskning formidlet via de studerende og få det ud og leve i 150 
samfundet via de studerende. Så... det der med at kunne formidle noget, det er 151 
noget vigtigere at kunne viderebringe viden til den store horde af studerende, 152 
der sidder. Så det vurderer jeg i hvert fald, at hvis det ikke er det... Nu ved jeg 153 
ikke, hvordan det ser ud på CBS, men i Aalborg der har vi i hvert fald talt om, 154 
a vi skal lige kigge på vores opslag igennem, og vi skal også kigge på vores 155 
liste af krav, når vi sidder med bedømmelsesudvalg, der bedømmer folk, om 156 
det her tilgodeses i høj nok grad.  157 

 158 
00:14:16 - I  Så skal jeg forstå det sådan, at du mener, at stillingsstrukturen godt kan have en 159 

indflydelse på kønsbalancen og kønsinklusion på universitetet?  160 
 161 
00:14:28 - IA  Det kommer jo an på, hvis man, hvis man går ud fra den tese, at der måske er 162 

flere øh, kvinder der excellerer i nogle af de undervisningsmæssige, eller i 163 
hvert fald lægger meget vægt på deres undervisningsmæssige kompetencer. At 164 
hvis det, at man har arbejdet med at udvikle nye kurser, plugge nye teknologier 165 
ind, lavet nye uddannelser – hvis det træder tydeligere frem, at det faktisk er 166 
noget, der bliver påskønnet i et ansættelsesudvalg, så kan det jo godt være - det 167 
er jo så mig, der kommer lidt med min bias om, at der er flere kvinder, der 168 
arbejder med, eller bruger kræfter på det og kan dokumentere det. Øh. Så så, 169 
jeg vil sige, vi er den vej. Så kunne det meget vel være, at hvis vi har ret i den 170 
antagelse, det er jo sådan noget, man skal være lidt forsigtig med, men jeg tror 171 
bare at... jeg kan se i hvert fald, og jeg hører også fra mine medarbejdere, at de 172 
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sidder og siger: det er ofte kvinderne der tager den tørn med at videreudvikle 173 
noget undervisningsmæssigt, og så måske ikke får lavet den næste artikel. Og 174 
så sidder man der, når man så skal meriteres, ikke. Hvem er det så lige, der 175 
kommer i den næste stilling? Så det, at det bliver italesat som to ligeværdige 176 
aktiviteter, som der skal lægges vægt på, det gør jo i hvert fald, at dem der har 177 
fokus på den del af opgaven, de bliver tilgodeset. Men øh.  178 

 179 
00:15:54 - I  Du kommer faktisk lidt ind på det nu med de her kvalifikationskriterier. Men er 180 

der udarbejdet nogle kvalifikationskriterier på Aalborg i forhold til ansættelse? 181 
Nu snakker du lidt om undervisning og publikationer osv. Har i nogle konkrete 182 
kriterier?  183 

 184 
00:16:17 - IA  Øh. Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Jeg er ikke sikker på, at vi har 185 

nogle sådan top-down-agtig. Nu skal i huske på, at Aalborg Universitet er jo et 186 
multi-fakultært universitet, og det vil sige de kriterier, der er på nogle af dem, 187 
vi kalder ‘de våde’ områder, som er sundhedsvidenskab og nogle af de tekniske 188 
områder, de kan være meget anderledes end de kvalitetskrav, der stilles til 189 
undervisere og forskere på ‘de tørre’ områder. Så jeg er ikke sikker på, at vi har 190 
sådan øh... Jeg kan ikke sige... jeg mener ikke, at vi har noget, der sådan... Vi 191 
har drøftet sådan lidt, du ved, omkring processer - prøve at få ensrettede 192 
processer, og hvor mange der deltager i bedømmelsesudvalg, og at der skal 193 
være kvinder, som udgangspunkt skal der være en kvinde i bedømmelse. Altså 194 
sådan nogle ting. Men det er nok mere omkring processen, hvor vi prøver at 195 
strømline det, mere end det er kvalifikationskrav. For der er meget forskellige 196 
verdener her, fra det ene hovedområde til det andet.  197 

 198 
00:17:18 - I  Hvordan vægter man sådan noget som barsel og forældreorlov eller aftjening af 199 

værnepligt, når der skal ansættes til en akademisk stilling? Det ved jeg ikke om 200 
du er inde over? 201 

 202 
00:17:30 – IA  Jo, men det er noget, som vi i hvert fald.... Det man kan sige, vi har måske ikke 203 

øh... ja, hvad skal man sige? Vi inddragede de måske ikke så meget i selve øh, 204 
ved ansættelsen, men det vi prøver på nu at få mere fokus på, som faktisk er et 205 
af vores nye initiativer, det er at sige: hvordan sikrer vi, at dem der fx er 206 
Ph.d.’ere eller adjunkter, der skal søge det næste trin, hvordan tilgodeser vi 207 
dem på en eller anden måde mens de er Ph.d.-studerende eller mens de er 208 
adjunkter, så de kan nå at komme på højde selvom de har haft 1 års barsel og er 209 
kommet lidt ud. Er der noget vi kan gøre, når de kommer tilbage, for at de kan 210 
komme på højde og blive kvalificerede til at søge et lektorat? Enten ved at give 211 
dem måske et semester, hvor der er undervisningsfrit eller et semester, hvor der 212 
er forskningsfrit – alt afhængigt af hvad det er for en kompetence, de mangler 213 
at ophæve for at gøre sig kvalificerede til stillingen. Så man kan sige, på den 214 
måde arbejder vi med det og tager højde for det, øh, ved i hvert fald at prøvet at 215 
se indholds - hvad kan vi gøre for at sikre, at det ikke er en barsel, der gør, at 216 
du ikke bliver kvalificeret, når du skal i dit næste karrieretrin.  217 

 218 



 Page 272 of 459 

00:18:42 - I  Kan du sige noget om, hvad det så er for nogle ting i har fundet frem til, i 219 
hvordan man sikrer det?  220 

 221 
00:18:48 - IA  Jamen, et af de tiltag som vi har besluttet os for, det er det her med, at man skal 222 

have nogle individuelle samtaler, både før man går på barsel – man skal også, 223 
hvis man ønsker det, have en samtale under barsel – og så efterfølgende for at 224 
se, er der noget, vi kan gøre for at hjælpe dig godt i gang øh når du kommer 225 
tilbage? Og måske i det 1 år, hvor du har ude. Har du behov for netop et 226 
undervisningsfrit semester? Et forskningsfrit semester? Eller hvad det nu måtte 227 
være. Så der har vi sådan et konkret initiativ. Og det kan være noget helt tredje 228 
man har behov for. Men at vi begynder mere som institutleder at tage den 229 
drøftelse med medarbejderen, så man sikrer sig, at man kommer godt tilbage. 230 
Og det gælder jo sådan set både om det er mænd eller om det er kvinder, der 231 
vælger at tage den barsel. Der er jo ikke forskel på det, kan man sige, på den 232 
måde. Så det er sådan et af de mest konkrete, jeg lige kan komme i tanke om. 233 
Men vi har netop siddet og kigget på det her område for nyligt, for at se: er der 234 
mere vi kan gøre, for at hjælpe pipeline? Også sådan noget med 235 
mentorprogrammer for at sikre, at dem, der har flair for noget, måske bliver 236 
koblet med en, der er lidt længere i karrieren. Man snakker om, hvad er 237 
udfordringerne i det og sådan noget. Og så har vi kørt - det er også i forhold til 238 
rekruttering – vi har kørt sådan nogle talentforløb i vores sidste strategi, hvor vi 239 
udpegede nogle af vores yngre folk til... der fik nogle ekstra midler og som 240 
sådan set fik en pakke med forskningsuddannelse og til at arbejde med som 241 
forskningsleder. Og der har vi selvfølgelig kigget på at få nogle unge kvinder 242 
ind i den her pipeline. Så jeg synes en øget bevidsthed om, at vi rykker ikke 243 
noget, hvis ikke vi selv prøver at arbejde med vores egen fødekæde. Øh, som er 244 
den helt store udfordring.  245 

 246 
00:20:37 - I  Nu var du selv lige inde på det her med, at Aalborg er ret fokuserede på 247 

jobopslag også - og igen, du kan svare for Aalborg og CBS alt efter hvor 248 
meget, du ved – men ville oftest formulere et jobopslag til en akademisk 249 
stilling?  250 

 251 
00:20:55 - IA  Øh... Jeg tror, oftest vil det være institutlederen... øh, der er med til at 252 

formulere. Og det kunne godt være, at det kunne foregå i et institutråd eller et 253 
eller andet, hvor medarbejdere - både VIP og TAP – er inde over også og 254 
kommenterer på osv. Men det er ofte ude i fagmiljøerne, man formulerer det. 255 
Øh. Så øh... Og hvis det – nu ved jeg ikke, om I også tænker lederstillinger på 256 
universitet? Det er også det i tænker? (der svares ja fra interviewers side). Altså 257 
jeg ved i hvert fald, at nu er vi lige ved at ansætte en universitetsdirektør. Der 258 
var det også i ansættelsesudvalget, som var med til at formulere jobopslaget. Så 259 
det er sådan dem, der skal være inde i processen, som også typisk er med til at 260 
specificere hvad det er... hvad det er for en profil, der er brug for.  261 

 262 
00:21:46 - I  Er der nogen, der kvalitetstjekker de her jobopslag?  263 
 264 
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00:21:51 - IA  Det er vi jo så begyndt med øh, på Aalborg Universitet, hvor vi lige kører det 265 
igennem i vores øh, i vores HR-afdeling, der kigger de her opslag igennem. 266 
Både i forhold til, hvad skal man sige, faktuelle ting, men også med henblik på 267 
lige at se, hvordan er formuleringen og sådan noget? Så det bliver en del af 268 
vores proces. Ikke så meget for at tjekke folk, men mere for at sige: det er en 269 
naturlig del i det at formulere noget, at vi lige prøver at bruge det her stykke 270 
software også. Så det har de fleste taget godt imod. Øh.  271 

 272 
00:22:28 - I  Og det var HR? Undskyld jeg lige afbryder. Det var HR, der sidder med det 273 

program og tjekker?  274 
 275 
00:22:35 - IA  Det er HR, der har det sammen med vores ligestillingsudvalg. Jeg er lidt i tvivl 276 

om hvem, det er... men det er simpelthen... og ligestillingsudvalget er også 277 
forankret i HR, så det ligger deromkring i hvert fald.  278 

 279 
00:22:47 - I  Er det så også dem, der beslutter, hvor opslaget bliver bragt henne? Altså HR 280 

eller er det institutlederen?  281 
 282 
00:22:54 - IA  Hmm, det er jeg lidt i tvivl om, hvem det er, der beslutter det. Øh, åh, så skulle 283 

i nok have snakket mere med en institutleder. Øh, jeg ved i hvert fald, da vi 284 
ansatte en universitetsdirektør, så er det jo noget igen, som øh formanden for 285 
ansættelsesudvalget sammen med HR fx vil sige: hvad er det vi plejer at køre? 286 
Så HR og vores HR-chef er meget inde over det her med, hvor er det, vi plejer 287 
at køre de her ting? Og også måske med vores kommunikationsafdeling. Hvor 288 
får vi en god deal? Og hvor får vi eksponering nok? Lidt afhængigt af hvilken 289 
type stilling det er, og hvor bredt vi skal ud. Er det mere nationalt vi går ud, 290 
eller er det internationalt? Så er det sådan noget, man laver en afregning af. Så 291 
der er sparring i hvert fald, men der sidder også nogle institutter, som, vil jeg 292 
tro, er rimeligt meget selvkørende på det her område. Der er ikke sådan en 293 
proces, hvor det bliver tjekket inden – formalia selvfølgelig.  294 

 295 
00:23:53 - I  Nu snakkede du også lige om, at Aalborg i hvert fald er ret opmærksomme på 296 

det her med formuleringer. Men hvad vil du mene er de væsentligste 297 
overvejelser, som bliver gjort i forhold til det? Hvis du ved det, selvfølgelig. 298 

 299 
00:24:08 - IA  Ej, det ved jeg ikke, for det er ikke så tit jeg selv har siddet og formuleret de 300 

her ting. Altså jeg ved... jeg var med som sagt til den sidste universitetsdirektør 301 
her i august og øh... jamen der fik vi et oplæg... der var lavet sådan et 302 
samarbejde mellem HR og rekrutteringsfirmaet... og der fik vi første take, hvor 303 
jeg fx synes, at det var alt for mandhaftigt det her opslag. Jeg synes, vi er nødt 304 
til at rydde ud i nogle af de her, med den stærke leder, den kompetente leder, 305 
den slagkraftige, den solidt forankrede leder. Altså så vi fik noget af det 306 
ligesom ud. Men det var da, ja, altså det var mere fordi jeg har de briller på, 307 
ikke. Altså, så man kan sige, der er jo ikke, det er jo ikke sådan at det altid 308 
bliver opsnappet, hvis det er. Der kan jo, det er jo tit, man har - altså det er 309 
noget af det vores ligestillingsudvalg har arbejdet meget med at gøre 310 
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opmærksom på den her unconscious bias. Som handler om, at vi tror ikke, at vi 311 
siger det, som vi siger. Men det gør vi bare, og det har bare den her effekt. Og 312 
jo ikke af ond vilje, kan man sige, når man nogle gange synes: hvorfor må man 313 
ikke skrive stærk? Er kvinder nu ikke stærke? Altså det er jo ikke... det er bare, 314 
hvis man ser det 20 gange i et jobopslag, så begynder det at blive også bare 315 
trivielt, synes jeg - træls at se på altså. Så det er ikke kun en kønsting, synes 316 
jeg. Det er nok mere fordi jeg selv har en sproglig baggrund, at jeg vil godt 317 
have, at det er mere nuanceret, reflekteret. Og der synes jeg faktisk, at det 318 
jobopslag, den jobannonce, som jeg søgte på i prorektorstilling på CBS – den 319 
synes jeg var meget, meget velformuleret, altså. Øh, og det kan være at I ved 320 
mere om, hvordan den blev lavet. Men den synes jeg faktisk havde den der... 321 
altså jeg synes, den talte meget til mig, øh. Blandt andet lagde jeg mærke ting 322 
sådan noget med at der stod: “Den perfekte kandidat findes nok ikke”. Du ved, 323 
at man ligesom: “Ja, vi vil alt det her, men vi ved også godt, at det kun er 324 
mennesker, og vi betaler heller ikke 15 millioner, vel, så.” (Der grines). Og der 325 
synes jeg faktisk man fandt en god øh, altså den talte virkelig til mig. Det det 326 
det.. Det jobopslag. Øh, og det var jo ikke sådan at jeg tænkte, det her det er 327 
noget, der øhh. Altså det er heller ikke sådan, at jeg tænker, man ikke vidste, 328 
hvad man skulle forlange, og at det ikke var en lederstilling på et højt niveau og 329 
sådan noget. Men jeg synes faktisk at man havde formået at finde den der 330 
balance.  331 

 332 
00:26:42 - I  Vi kommer faktisk også lidt ind på det senere. Vi vil nemlig enormt gerne høre 333 

dine overvejelser omkring det her stillingsopslag, for det er et ret interessant 334 
stillingsopslag at kigge på. Men jeg tænker måske i virkeligheden, at det giver 335 
bedre mening, at vi hiver fat i det igen senere, hvis det er i orden? Så hvis vi 336 
lige trækker den tilbage til jobsamtaler og ansættelse, øh, hvem vil så typisk 337 
læse de her jobansøgninger, som I får, og udvælge kandidater til samtale på 338 
baggrund af et jobopslag?  339 

 340 
00:27:18 - IA  Det vil det ansættelsesudvalg, der er nedsat. Helt klart. Det er.. Det er opgaven. 341 

Og det kan også godt være sammen med et rekrutteringsfirma, der også læser 342 
og er med til at kvalificere, men det er ansættelsesudvalgets opgave.  343 

 344 
00:27:34 - I  Og er det så også dem, der har hovedansvaret for ligesom at beslutte, hvem det 345 

er, der bliver ansat til sidst?  346 
 347 
00:27: 42 - IA  Ja, så kan man sige, så er der en formand, som er formand og dermed også den, 348 

der kan overrule, hvis det er. Eller sige hvis man er usikker på: skal kandidat 3 349 
og 4 med, så kan det være vedkommende siger 3, og så er det ham eller hende, 350 
der har final saying. Men som udgangspunkt, så drøfter man jo, så har man 351 
egentlig individuelt siddet og rangeret... det er sådan processen ofte er, som jeg 352 
har været med til. Der får man sådan set kandidaterne ud, og så sidder man 353 
egentlig hver i et skema og giver vurdering, og så samler man op på det på et 354 
fælles møde, hvor man siger: hvad siger vi om kandidat nr. 1 osv.? Så har man 355 
give, skal man sige, en form for pointdeling eller en karakter, og så tager man, 356 
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og så shortlister man, kan man sige. Øh, så det er sådan processen foregår. Det 357 
er sådan lidt forhandling og lidt “nå, jeg har den der”, og lynhurtigt kan man 358 
også se: har vi et samlet felt? Er vi enige om noget?  359 

 360 
00:28:39 - I2  Må jeg spørge om noget i den forbindelse? Det lyder jo umiddelbart til, at der 361 

er ret høje krav øh og en ret stor funktion for det her ansættelsesudvalg i 362 
forhold til de stillinger, der bliver besat ude hos jer. Ligger der nogle konkrete 363 
krav til hvem der skal indgå i det her ansættelsesudvalg? Du var lidt inde på, at 364 
man bestræber sig i hvert fald på at have 1 kvinde, men er der andre 365 
overvejelser i sammensætningen?  366 

 367 
00:29:02 - IA  Ja, men men det handler mere om øh at tilgodese organisationen, så det vil 368 

sige, det handler ikke om, om det måske er nogle, som er gode til at ansætte - 369 
det skulle de også gerne være - men det handler egentlig mere om, øh, fx på et 370 
stort multi-fakultært universitet, at vi skal have nogle fra alle hovedområder, 371 
der er med, vi skal have nogle fra de forskellige ledelsesniveauer, vi skal have 372 
en studenterrepræsentant, vi skal have bla bla. Så det er mere sådan en øvelse i 373 
at sammensætte, så der er organisatorisk legitimitet i processen.  374 

 375 
00:29:40 - I  Du har været lidt inde på det, men vi spørger lige alligevel. Mener du, at der er 376 

et problem med kønsbalance på det akademiske område?  377 
 378 
00:29:51 - IA  Ja. Helt klart. Det kan vi jo se på tallene, at det er der. Og vi kan se, at det 379 

egentlig handler om netop at øh, at øh, der er en leaking pipeline, som det 380 
hedder. Altså vi får nok kvindelige Ph.d.-studerende ind, men de forlader os, 381 
når de er færdige med deres Ph.d. Så det vil sige, vi har faktisk en talentmasse, 382 
øh derude, og vi har nogle der også øh, kvalificerer sig til at gå videre i et 383 
akademisk forløb. Så det er øh, det er en udfordring, at vi mister kvinderne 384 
undervejs. Og der taler tallene jo, øh, deres eget sprog.  385 

 386 
00:30:30 – I  Vil du sige, at der var tale om, at man ligesom fravælger kvinder, eller 387 

undskyld, at det er en frasortering af dem, eller er det dem, der fravælger at 388 
komme højere i hierarkiet, skulle jeg til at sige.  389 

 390 
00:30:46 - IA  Jeg synes, det er svært at sige, hvad det er, der er grunden til det, øh. (lang 391 

overvejelse). Jeg tror, det er lidt, det er lidt... det er lidt begge dele. Det handler 392 
om for det første, hvordan du formulerer de kvalifikationer, der skal være, og 393 
om du kan se dig selv være i det. Der er ikke nogen, der gider søge et job, man 394 
ikke kan se sig selv i. Så jeg tror faktisk at det med hvordan man præsenterer et 395 
job, det er den ene ting. Men også den her netværksdel, som jeg siger, er du en 396 
del af det netværk, hvor du bliver ringet til? Hvor du står i 397 
rekrutteringsbureauets database. Så den er lige så vigtig eller måske endda 398 
vigtigere end bare jobopslaget. Fordi hvis særligt du kommer... Hvis ikke du 399 
bliver prikket til og bliver spurgt: har du lyst til at søge det her? så tror jeg, der 400 
er mange kvinder, der holder sig tilbage for at kaste sig ud i det, fordi vi 401 
tænker: jeg har ikke kontakterne, jeg har ikke netværket til det, fordi jeg også 402 
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har mange andre gøremål, kan man sige. Øh, så tror jeg også, at det er et meget 403 
øh.... altså universitetet er et meget kompetitivt miljø, og jeg tror, der er mange 404 
kvinder, der siger: jeg gider ikke bruge alt min vågne tid – og det kan jeg slet 405 
ikke, for jeg har også lyst til at have en familie osv. Og det er der også mange 406 
mænd, der siger. Øh, lad mig sige det sådan. De kommer heller ikke. Så det 407 
handler også lidt om, at der stadig er lidt en forestilling om at blive ansat som 408 
akademiker, så skal du lægge 90 timer om ugen, ikke. Altså, øh. Det ser vi jo 409 
eksempler på, at det behøver man jo ikke, men altså, det er bare.... det er sådan. 410 
Ja, så selvfølgelig, så er ansøgningerne der ikke, men det kan der jo være 411 
mange grunde til. Men det synes jeg jo... det kunne jo mere interessant måske 412 
at høre fra nogle af de kvinder, der er stoppet, øh, efter et Ph.d.: hvorfor var det 413 
egentlig, at du valgte at gå et andet sted hen? Var det en højere løn i det 414 
private? Var det nogle bedre arbejdsvilkår? Var det et spørgsmål om at du ikke 415 
blev set af din institutleder? Eller et eller andet, altså.  416 

 417 
00:32:54 - I  Bestemt. Ud fra din vurdering hvad ville så være en optimal kønsbalance?  418 
 419 
00:33:04 - IA  Jamen jeg synes, jeg synes da, der skal være 50/50. Det ville da være fint. 420 

Hvorfor skulle vi ikke sigte efter det? Det ville da være helt oplagt. Men det 421 
skal da være, igen, ud fra folk, der har lyst til og lede. Man kan sige, der er jo 422 
ikke bare det, at man er kvinde eller mand, der gør en kvalificeret til at være 423 
leder eller til at være akademisk medarbejder, så det er også et spørgsmål om 424 
at, ja, det må da meget gerne være 50/50. Men det skal være et spørgsmål om at 425 
man har selvfølgelig kvalifikationerne og lysten til at påtage sig det hverv 426 
uanset hvor det er henne. Jeg ser ingen grund til, at det ikke skulle være sådan, 427 
kan man sige. Der er ikke noget i de her jobs, der tilsiger, at kvinder ikke er 428 
lige så gode til det som mænd. Så...  429 

 430 
00:33:49 - I  Hvem vil du så mene, har ansvaret for at kønsbalancen bliver fremmet på 431 

arbejdspladsen?  432 
 433 
00:33:59 - IA  Jamen, det synes jeg sådan set vi alle har. Det er klart, at lederne, der ansætter, 434 

har et ansvar, men også de ledere, der er med til at føre unge ind i en pipeline. 435 
De har også et ansvar, øh, for at de bliver... at de bliver – dem, der har det 436 
oplagte talent. Uanset hvilket køn de så også har. Øh, så det har vi jo alle 437 
sammen et ansvar for øh, og skal tage vare på. Men man kan også sige, der er 438 
jo også nogle strukturer i samfundet, der er jo en bias, at hvis ikke man går ind 439 
og lave nogle tiltag, der kan kompensere for det, så ser du bare at kvinder 440 
måske vil have 3 børn, og så har de 3 års barsel, de har taget ud, lige når de skal 441 
i gang med at kvalificere sig. Og der er vores struktur jo bare – ligesom i nogle 442 
andre brancher også - at der er det i de yngre år, hvor du etablerer dig 443 
karrieremæssigt, ikke. Så øh, jeg ved ikke... er der nogle brancher, hvor man 444 
ikke gør det? Måske på samme måder som skolelærere, hvor du går ind og har 445 
en profession, men som akademisk medarbejder i hvert fald, der skal du 446 
igennem et Ph.d. og.... der er lang tid til du når den faste stilling. Og jeg tror, at 447 
alle de brancher, hvor du ikke har en fast stilling, før du egentlig har været 448 
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måske 7 år på stedet, og det er i de år, man får børn også, der er vi altså 449 
udfordret. Øh, der kunne delt barsel jo være en mulighed fx. Altså hvor det 450 
ikke kun var kvinden, der tog den fulde barselsperiode, men også mændene 451 
kom mere på banen. Det ser man da også eksempler på. Men øh.  452 

 453 
00:35:38 - I  Tror du at den nye stillingsstruktur kunne være med til at bidrage lidt til det 454 

her?  455 
 456 
00:35:44 - IA  Det ved jeg.... det ved jeg ikke. Jeg tror, som jeg sagde tidligere... jeg tror det, 457 

at man måske fremhæver, øh, den fulde portefølje, som man egentlig har som 458 
ansat på universitet, og vil lægge vægt på det i ansættelsesprocedurer, så kunne 459 
det faktisk godt være med til at justere på nogle ting der. Øh, det kunne jeg 460 
godt forestille mig. Øh, det synes jeg i hvert fald ville være velkomment. Så 461 
man ikke kun... altså man kan sige, det at undervise og forberede, og lave nogle 462 
gode forløb, feedback til de studerende osv., det er jo også tidskrævende, og 463 
hvis det er der, du har brugt meget krudt, jamen så er der jo naturligt nogle 464 
andre ting, du ikke kan. Og samtidig ved jeg da også fra eksempler tidligere.... 465 
der er mange, der har lavet et kæmpe aftryk forskningsmæssigt, men så er det 466 
altså begrænset hvor meget aftryk, de har haft på uddannelsessiden. Og så har 467 
de ligesom været heldige, at det så ikke det, man har lagt så meget vægt på. Jeg 468 
tror, at vi vil se en balancering der. Det er mit håb, og det er det, vi skal arbejde 469 
for, at der bliver en balance i de krav, vi stiller til folk.  470 

 471 
00:36:55 - I  Hvad er din, eller måske - ja, jeg ved ikke, om du vil svare for Aalborg eller 472 

CBS – hvad er holdningen til kvoteansættelser?  473 
 474 
00:37:04 - IA Off record statement  475 
 476 
00:38:18 - I  Hvad med sådan noget med anonyme jobansøgninger? Hvad er din eller 477 

universitetets holdning til det?  478 
 479 
00:38:28 - IA  Det har vi heller ikke arbejdet med, øh. Jeg synes også, det er vanskeligt fordi, 480 

øh... Nu selv, da jeg skulle søge det her, der havde man sådan lidt, man ville 481 
ikke have så meget baggrunds.... nu kommer jeg til at snakke om det igen. Men 482 
det var bare enormt svært, fordi alt det CV-materiale og eksamensbevis og alt 483 
muligt, kunne jo bare afsløre, hvor gammel man var, hvor man boede, og ens 484 
universitetstid. Det var virkelig svært, og især hvis det er en forskerstilling, 485 
hvor folk bliver ansat på deres akademiske meritter, hvor du vedlægger artikler 486 
så... Altså du kan jo lynhurtigt slå det her op – du kan bare søge på titlen af en 487 
artikel, og så ved man hvem det er. Så, jeg tror ikke rigtig - jeg synes, de er 488 
meget sjove de eksperimenter, der er lavet - men jeg tror simpelthen ikke, at vi 489 
er tjent med det at arbejde på den måde. Og jeg synes heller ikke. Jeg synes 490 
ikke, det er en løsning. Altså det synes jeg faktisk er lidt af en falliterklæring. 491 

 492 
00:39:30 – I  Fordi det simpelthen er... altså det er svært at skjule sin identitet selvom at man 493 

egentlig fjerner mange ting?  494 
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 495 
00:39:37 - IA  Ja. Og jeg synes også det er en falliterklæring, hvis man som organisation er 496 

nødt til at sige: vi er nødt til at bedømme folk anonymt, for ellers så kan vi ikke 497 
håndtere kønsbias. (let grin) 498 

 499 
00:39:50 - I  Ja. Vil du vurdere, at der er en god og fair kønsbalance CBS i dag? Og er der 500 

forskel på hvad du kommer fra ved Aalborg?  501 
 502 
00:40:00- IA  Jeg tror, altså umiddelbart for det jeg har set, ser det ud til, at det er nogenlunde 503 

ligesom det, jeg kommer fra. Ikke meget bedre andel af kvindelige professorer 504 
eller institutledere eller i direktionen. Jeg tror, det er nogenlunde det samme, 505 
hvis jeg skal være helt ærlig uden at jeg har de konkrete tal. Jeg tror ikke, det er 506 
meget anderledes der. De tal har i måske, det ved jeg ikke.  507 

 508 
00:40:25 - I  Nej, ikke lige tallene, det har vi ikke.  509 

Men nu ved vi godt, at du ikke lige er tiltrådt stillingen på CBS endnu, men er 510 
det dit indtryk, at der bliver arbejdet med at fremme kønsinklusion på CBS? 511 

 512 
00:40:38 - IA  Jamen jeg ved i hvert fald, at man har arbejdet med det i mange år med 513 

specifikt råd eller udvalg, der arbejder med de her problematikker. Det er også 514 
mit indtryk, at det er noget man har – og tager meget seriøst på CBS faktisk. 515 
Og har øh... og måske også er længere fremme, end vi har været i Aalborg. I 516 
Aalborg... noget af det, vi har gjort på CBS, det er at vi går helt tilbage til den 517 
tid, den tidligere rektor var der, Per Holten, som selv satte sig i spidsen for 518 
sådan et udvalg. Så det er mit indtryk, at det er noget, der har været.... haft 519 
fokus fra ledelsens side i mange år på CBS. Også først måske nogle af vi andre 520 
er kommet lidt, lidt mere ind på området. Eller ikke... vi har også haft 521 
ligestillingsudvalg i mange år, men det er ligesom det de senere år, der er 522 
kommet mere fokus på: jamen vi skal gøre noget her. Med konkrete tiltag og 523 
ikke bare sige, at vi vil gerne have ligestilling.  524 

 525 
00:41:37 - I  Ja. Hvor vil du vurdere, at den her samtale eller arbejdet med kønsbalance bør 526 

starte i forhold til karriereforløb? Hvor bør man kigge henne?  527 
 528 
00:41:49 - IA  Jamen øh... jeg synes, man er nødt til at kigge i ens pipeline. Altså man er nødt 529 

til at starte helt, når folk de kommer ind i Ph.d.-forløb og i det videre. Så at 530 
man arbejder opad i sin organisation. Fordi udfordringen er lidt, hvis du sidder 531 
i dag og tænker: vi vil godt have nogle flere ansøgere til institutlederstillinger 532 
fx. Hvis ikke du har haft nogle kvinder i pipeline, der måske har været 533 
studieleder eller været forskningsleder eller har arbejdet med ledelse som en del 534 
af deres lektorat, jamen så er de jo heller ikke klar til at tage den position. Og 535 
det samme gælder jo på dekan-niveau – jamen der er det jo normalt at man har 536 
været institutleder før man bliver dekan. Hvis ikke vi har nogle kvindelige 537 
institutledere, så er det svært at se, hvor den næste kvindelige dekan skal 538 
komme fra. Og så fremdeles. Det samme med prorektor og rektor. Så det 539 
handler om at arbejde med sin fødekæde øh, og hvis vi gjorde det på alle 540 
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universiteter - sådan virkelig gjorde det - så ville der jo også være en langt 541 
større talentpool at trække på, når vi skulle besætte vores lederstillinger.  542 

  543 
00:43:02 – I  Nu var du også lidt inde på det tidligere. Vi bevæger os lidt hen ad mod sprog 544 

og arbejdet med det. Og du var inde på lidt tidligere, at du – i hvert fald i det 545 
der opslag – havde du syntes, at det var lidt kønnet... Mandligt kønnet. Øh, ville 546 
du mene, at sprogbrug godt kan være kønsneutralt? Mener du, at det er en 547 
mulighed, at man kan gøre det?  548 

 549 
00:43:29 - IA  Øh, det er jo det, som det program den lægger lidt op til, at du skulle kunne 550 

vælge nogle ord, der var mere neutrale. Jeg ved ikke... man kan også ende op 551 
med verdens kedeligste jobopslag. Jeg synes egentlig ikke, det er det, der er et 552 
mål for mig. Jeg tror, jeg ville hellere se et jobopslag, som brugte nogle gode 553 
og relevante ord, men som lige tænkte sig om, inden man bare trak den 554 
sædvanlige term op af tasken. Så jeg ville egentlig hellere se noget, hvor man 555 
både ser den stærk og den slagkraftige samtidig med relationsskabende og den 556 
øh, den øh ja, det ved jeg ikke. Men altså hvor man ligesom bruger hele 557 
paletten af sproget i stedet for at tale så ensidigt om hvad ledelsesopgaven er, 558 
eller hvad det nu måtte være. Altså helt afhængig af hvilket karrieretrin, vi er 559 
på. Men altså at man bruger hele paletten mere end den her fare for at bruge 560 
nogle udtryk som... altså vi skal jo gerne nå begge grupper, så det ville jo kun 561 
være rimeligt. Og jeg ville jo også sige, som nogen der kritiserer det her, sige, 562 
at jeg ville da betragte mig selv som målrettet, og beslutningsdygtig og 563 
slagkraftig og sådan nogle ting. Jeg gider bare ikke se et opslag, hvor det er det, 564 
der dominerer hele tiden. Det er jo også bare en dårlig stil. Altså hvis du 565 
spurgte mig. SÅ, nej, jeg tror ikke kønsneutral... jeg tror egentlig også, at det 566 
program, vi har brugt i Aalborg, det er mere et spørgsmål om: hey, tænk lige 567 
over, mener du det her, øh for 27. gang, eller kunne du forestille dig at bruge 568 
det her i stedet?  Fordi det er jo noget, vi gør meget ubevidst, og det er ikke 569 
fordi vi ønsker egentlig at lave den bias. Det tror jeg ikke på. Men det er så 570 
indgroet, at det er måden vi taler om det på.  571 

 572 
00:45:12 - I  Ja, de her ubevidste bias, som du også snakkede om. Jamen nu nævner du også 573 

lige det der program, vi antager lidt, at det er Develop Diverse, i bruger? Det 574 
synes vi i hvert fald vi har læst nogle steder.  575 

 576 
00:45:25 - IA Ja, ja det er det vist også. 577 
 578 
00:45:27 - I  Kan du sige lidt om overvejelserne bag Aalborgs brug af det her Develop 579 

Diverse? Altså hvem tog beslutningen om, at I skulle have mere fokus, og 580 
hvorfor lige det?  581 

 582 
00:45:41 - IA  Jamen det... vi havde et øh, vi har et ligestillingsudvalg, eller et udvalg for 583 

ligestilling og diversitet, hvor vi har en meget aktiv dekan som formand. Og det 584 
var ham der så, sammen med medlemmer af det her udvalg sagde, at vi skulle 585 
prøve at se på hvordan vi egentlig formulerer os. Så det var dem, der kom med 586 
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idéen og tjekkede det software og sådan nogle ting. Og så indstillede de til 587 
direktionen, at det her det var noget, vi skulle give os i kast med. Så det 588 
kommer fra vores udvalg, hvor der sidder nogen, som er dedikerede til at tænke 589 
over det her. Øh. Og så indstillede de til direktionen. Og det, nu hvor jeg siger, 590 
at vi er kommet lidt senere i gang, med det her – det tror jeg så også er rigtig, 591 
før vi sådan virkelig fik power – men vi har en dekan nu som formand, der er 592 
rigtig god til at tænke hver gang vi tager en beslutning: hvordan ser det her 593 
egentlig ud - ud fra et kønsperspektiv? Er der nogle overvejelser her? Er der 594 
noget, vi lige skal tænke over øh, med den her beslutning, vi nu laver. Og jeg 595 
tror... jeg tror det er det der med lige og... lige rykke op i sig selv: er der måske 596 
noget her, øh, der kan være en ulempe for nogen frem for nogle andre. Og det 597 
har han været god til, så det kommer egentlig fra det udvalg, som forelagde det 598 
for direktionen.  599 

 600 
00:47:04 - I  Vil du mene, at sprogbrug har en stor rolle i at fremme eller mindske 601 

kønsbalance?  602 
 603 
00:47:12 - IA  Jeg tror, det betyder rigtig meget, hvordan vi taler om fx ledelse. Ja, det tror 604 

jeg. Men altså, det er da klart at øh, personlige relationer og netværk og sådan 605 
noget, og det der med at blive prikket og opfordret til at søge, i sidste ende 606 
måske spiller en endnu større rolle. Men altså, som lingvist, der er min 607 
baggrund også, der må jeg bare sige, at jeg har i hvert fald lært, at sprog skaber 608 
virkelighed, og det synes jeg også passer her. Og det er klart, at hvis du hele 609 
tiden får en ensidig præsentation af det at være leder eller forsker eller et eller 610 
andet, så påvirker det dig. Altså det er der ingen tvivl om. Kan du se dig selv i 611 
den der fortælling i det narrativ eller kan du ikke?  612 

 613 
00:47:59 - I  Vil du så sige, at det her arbejde med Develop Diverse, har det haft en 614 

indflydelse på de ansøgninger i så har modtaget efterfølgende? Har det haft 615 
indflydelse på, hvem der så også er blevet ansat?  616 

 617 
00:48:12 - IA  Jeg synes jo ikke, som vi snakkede om, det har jo ikke haft den effekt, at vi har 618 

fået flere kvinder ansat endnu. Nej, det har vi ikke. Og det har vi jo også 619 
drøftet. Når vi drøfter det her, så siger vi også: jamen det handler også om, at 620 
det her det bliver ikke ændret på én dag, fordi der skal være dem, der er 621 
kvalificerede til at søge i nogle universitetsstillinger, direktørstillinger eller en 622 
dekanstilling eller hvad det nu måtte være. Og de sidder... de bliver ikke 623 
udviklet over night. Det tager, det tager lang tid også at fordi du, i 624 
lederstillinger i hvert fald i forhold til de akademiske lederstillinger, skal have 625 
en akademisk karriere samtidig, altså. Øh, så du kan ikke bare komme med en 626 
kandidatgrad – det kan du godt som universitetsdirektør, men det kan du altså 627 
ikke, hvis du skal være institutleder eller prorektor eller rektor eller noget. Så 628 
du er jo, skal jo... det tager jo virkelig mange års opkvalificering inden for et 629 
fagområde, inden du overhovedet begynder på ledelsesvejen, ikke.  630 

 631 
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00:49:16 – I  Er det korrekt forstået, at Develop Diverse kun arbejder med engelske 632 
jobopslag?  633 

 634 
00:49:23 - IA Der kun hvad?  635 
 636 
00:49:24 – I  At de kun arbejder med engelske jobopslag? Altså engelskskrevne... 637 
 638 
00:49:31 - IA  Hmm, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg synes, jeg har set eksempler på dansk 639 

også. 640 
 641 
00:49:39 - I  Vil det, det er heller ikke så afgørende for næste spørgsmål på den måde, men 642 

er det din vurdering, at man skal have fokus på nogle andre ting, øh, når man 643 
sender et jobopslag ud på engelsk, i forhold til at det er på et dansk marked? 644 
Sådan rent sprogligt fx … 645 

 646 
00:50:00 – AI  (Lang pause) Hmm. Det ved jeg faktisk ikke. Umiddelbart ville jeg egentlig 647 

ikke tænke, at det var meget anderledes. Altså, de her problematikker omkring 648 
gender og bias er jo lige så relevante om det er et internationalt forsker 649 
community. Så jeg tænker ikke umiddelbart, at det giver anledning til, at der 650 
skal justeres på ret meget. Så, nej det tænker jeg ikke.  651 

 652 
00:50:28 - I  Nej. I ville stadig have fokus på formuleringer på samme måde?  653 
 654 

Inger nikker. Yes 655 
 656 

Jamen nu bevæger vi os faktisk lidt hen, hvor du var før med stillingsopslaget 657 
på CBS. Så vi ville gerne lige starte med at høre, hvordan du blev bekendt med, 658 
at der var en ledig stilling som prorektor på CBS?  659 

 660 
00:50:47 - IA  Ja, men det så jeg i øh, i Djøf-bladet. Der var der jo et stillingsopslag. Så det så 661 

jeg der. Og samtidig blev jeg så også ringet op af en af dem, der stod for den 662 
her rekrutteringsproces, der gjorde mig opmærksom på, at der var det her 663 
stillingsopslag.  664 

 665 
00:51:08 - I  Ja, så det var sådan lidt en kombi af scouting og jobopslag?  666 
 667 
00:51:14 IA  Ja, det var begge dele, kan man sige. Ja. Men der havde jeg set jobopslaget, ja.  668 
 669 
00:51:19 - I  Hvad skal man sige? Vi har jo læst stillingsopslaget, som du... Og det her der 670 

kommer nu, det er helt op til dig, om du vil svare på det. Men hvad følte du, var 671 
mest attraktivt ved stillingsopslaget? Nu nævnte du lige den sætning med at 672 
“den perfekte kandidat ikke eksisterede”, men var der andre ting, der ligesom 673 
var attraktivt for dig?  674 

 675 
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00:51:43 - IA  Jeg sidder her og tænker på, hvor jeg har.... jeg har sgu da lige set det. Jeg har 676 
haft den til at ligge. Gad vide hvor den er henne? For jeg kan jo ikke helt huske 677 
det nøjagtigt... 678 

 679 
Inger leder efter opslaget i rummet hun er i. 680 

 681 
Men jeg havde det faktisk til at ligge foran mig her forleden. 682 

 683 
00:51:56 - I  Jeg har det faktisk også åbent her, hvis det er. Hvis du gerne vil se det? Men 684 

det er også helt ok, hvis du taler ud fra, hvad du kan huske. 685 
 686 
00:52:04 - IA Jamen jeg kan.... vi kan godt lige. Kan I smide den op eller hvad?  687 
 688 
00:52:09 - I  Jamen jeg har et link i hvert fald. Jeg kan se, den ligger også inde på Altinget. 689 

Øh, så der kan jeg jo sende et link her i vores samtale.  690 
 691 
00:52:16 - IA  Jamen jeg kan lige se... Ved I hvad, jeg tror faktisk, jeg har den lige her. Jeg 692 

kan se, den er under en kasse her. Ja, den er her (der grines). Den er ikke blevet 693 
aktiveret endnu åbenbart.  694 

 695 
00:52:30 - I  Det er vel også OK, når du ikke er tiltrådt stillingen endnu.  696 

Der grines igen 697 
 698 
00:52:37 - IA Den er her. Den er her. Yes. Øh. Jamen hvad bed jeg mærke i? Altså.... Jeg 699 

synes at... jeg synes det var spændende med de her kvaliteter, som blev nævnt. 700 
Det her med nysgerrig, modig og så samarbejdssøgende. For der har du faktisk 701 
den her med at øh... hvis der bare havde stået modig, så tænker man sådan lidt 702 
argh, det er lidt for.... Men den her med at være samarbejdssøgende leder, det 703 
talte faktisk meget til mig. Samtidig med at man var nysgerrig og modig. Det 704 
vil sige, man er ikke kun leder, der skal går rundt og bare snakke, snakke, 705 
snakke, men man skal også tage nogle beslutninger selvfølgelig. Men det skal 706 
være i samarbejde og på tværs af fagligheder osv. Det synes jeg. Og så synes 707 
jeg også sådan at formuleringerne – hvis det er det. Er det det, i kigger efter? 708 
Skal jeg sige noget om formuleringerne?  709 

 710 
00:53:25 - I  Jamen det må du gerne. Altså egentlig om der var noget sprogligt, der også 711 

havde en indflydelse.  712 
 713 
00:53:32 - IA  Ja, men der var... Ja, men jeg synes, det var.... Jeg synes det der med, at man 714 

har evnede at sammenstille de her, som jeg siger, et opslag, hvor du har både 715 
det, der traditionelt er mandsdomæne og så det vi taler, på en meget stereotyp 716 
måde, men at man egentlig taler om en leder, der var sammensat. Der både 717 
kunne tage et ansvar, men som også synes det var sjovt at samarbejde, og som 718 
ovenikøbet, som der stod, noget med at brænde for at være med på den her 719 
rejse, vi skal i gang med. Så den der fortælling om, at: ja, du er leder for noget, 720 
men det er et inkluderende lederskab, og vi er et team, og vi skal arbejde 721 
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sammen om det her... Øh. Det synes jeg, var virkelig... var virkelig fint. Og så 722 
stod der også det her med, at “den perfekte kandidat findes formentlig ikke”, 723 
øh, men så står der samtidig også, at “det er vigtigt for os, at du er en 724 
respekteret leder, at du har opnået ambitiøse resultater, og er stærkt fagligt og 725 
personligt lederskab”. Så jeg synes, den havde... den havde hele tiden det her 726 
med, at jamen det er klart, du skal være ambitiøs, du skal være... du skal kunne 727 
nogle ting, men samtidig med den her så også noget med at tone det ned, ikke. 728 
Altså, det er også noget med dit personlige lederskab at gøre. Det har også 729 
noget med hvordan du er som person, at du kan samarbejde, at du kan lade dig 730 
inspirere, stod der også. Altså jeg synes virkelig, at den... den ramte i hvert fald 731 
noget i mig, samtidig med at der blev også italesat det her med, at du har... det 732 
kunne være en stærk akademisk baggrund. Det er ikke sådan at det hele bliver 733 
sådan sødsuppeagtig, men det var en god blanding af de ting, jeg synes, der 734 
egentlig ligger i en opgave som leder. At du skal selvfølgelig være ambitiøs, du 735 
skal vise resultater, du skal være handlekraftig, men du skal jo samarbejde 736 
sammen med andre. Du kan jo ikke bare komme ind og sætte dig i et hjørne og 737 
udstikke ordrer, vel. Det foregår (utydeligt). Så det synes jeg, den fik godt med.  738 

 739 
00:55:33 - I  Så skal jeg forstå det sådan, at du synes, eller du følte, at stillingsopslaget i sig 740 

selv appellerede lige så meget til en mand som til en kvinde?  741 
 742 
00:55:43 - IA  Det ved jeg jo ikke. Men jeg kan i hvert fald... altså jeg synes der var en fin 743 

balance mellem de her kvaliteter. Og det talte i meget høj grad.... Det er et af de 744 
opslag, hvor jeg har følt, det har talt mest til mig. Og det ved jeg jo ikke, om 745 
det er fordi jeg er kvinde. Øh. Men jeg synes den ramte, den ramte nogle af de 746 
her ting, hvor... fordi jeg er heller ikke til, at det hele bliver alt for blødt i det. 747 
Så jeg synes det fandt sådan en balance, altså.  748 

 749 
00:56:20 - I  Ja. Nu snakkede vi jo om, i forhold til de her anonyme ansøgninger, og der er 750 

jo, som du selv siger, opfordret til, at man ikke inkluderer foto eller flere 751 
oplysninger om personlige forhold end strengt nødvendigt. Men hvad var efter 752 
din vurdering, hvad var det så? Altså hvad inkluderer “strengt nødvendige 753 
personlige oplysninger”? For det er jo subjektiv, kan man jo sige.  754 

 755 
00:56:44 - IA  Den synes jeg faktisk også var svær at finde ud af. Og jeg fik jo at vide, at jeg 756 

ikke skulle lægge et foto ved. Og jeg skrev godt nok min alder, fordi jeg 757 
tænkte: de er sgu da nødt til at vide, hvad de har med at gøre. (Der grines) 758 
 759 
Men det kunne jo også godt være en af de der ting, man ikke.... man tænkte... 760 
man skal jo ikke diskriminere på baggrund af alder – hverken om folk er for 761 
gamle eller for unge. Øh. Det familiemæssige tror jeg ikke, at jeg nævnte noget 762 
om, og sådan nogle ting. Men jeg synes det var lidt svært, fordi på den anden 763 
side, så er det jo også... du får jo også en hel person. Du får jo ikke kun et... ja... 764 
Altså din person er jo også en del af den stilling, og det du kommer ind med. 765 
Og jeg synes jo egentlig, at det er relevant at skrive – det gjorde jeg jo ikke - 766 
men jeg synes faktisk det er relevant at skrive, at man har 4 voksne børn. Altså 767 
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det siger jo også noget om en som person, ikke altså. Og at man vægter familie 768 
fx, at man synes det er vigtigt også. Så jeg synes, at den proces, hvor man 769 
sådan.... De ville gerne undgå det - sådan kunne jeg forstå det – den her bias, 770 
men jeg synes faktisk ikke det helt virkede, når man så skulle til at skrive sin 771 
ansøgning. Så skulle du jo vælge... jamen herregud – lige så snart i ser mit 772 
eksamensbevis, der står mit CPR-nummer på, altså jeg mener. Så det er sådan 773 
lidt... det tænker jeg egentlig ikke var nødvendigt. Altså, jeg synes ikke... jeg 774 
tror ikke, det var det, der gjorde processen nemmere for dem. Også fordi, altså 775 
så snart man ser mit navn kan man google mig. Så finder man jo alle mulige 776 
oplysninger nu om dage. Altså.  777 

 778 
00:58:27 - I  Så øh. Og det ved jeg ikke, om er for meget at spørge ind til, men det var 779 

egentlig primært dit navn og alder af rent personlige oplysninger, der var på?  780 
 781 
00:58:42 - IA  (Inger kigger på ansøgningen igen) Jeg skal lige se her. Ja, altså på øh. På 782 

selve CV’et, ja der var det mit navn og adresse og min fødselsdato. På CV’et. 783 
Jeg skrev ikke noget om familieforhold. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg ved 784 
heller ikke. Jeg ved faktisk ikke... Ja, jeg tænkte da lidt over det. Jeg tænkte 785 
over det med fødselsdatoen, om det var en del, der skulle med eller ej, men som 786 
jeg sagde: det kan man også se på mit eksamensbevis, som jeg også skulle 787 
vedlægge. (Der grines) 788 

 789 
00:59:21 - I  Hvad følte du, at der blev vægtet højest ved din ansættelse på CBS? Hvis du vil 790 

svar på det. 791 
 792 
00:59:32 - IA  Jeg synes øh, jeg synes min erfaring, og det jeg havde med mig i de 793 

kvalifikationer - altså prøvede at spørge ind til, hvad jeg havde arbejdet med, 794 
hvordan jeg havde arbejdet med... Altså jeg synes virkelig de spurgte meget ind 795 
til mine kvalifikationer. Jeg tænder lige lyset, for nu bliver det da meget mørkt 796 
her (der grines). Øh, så det var meget øh, det var meget sådan. Ja. 797 
Kvalifikationer, jeg kom med, hvad jeg havde arbejdet med tidligere, hvad jeg 798 
kunne forestille mig, jeg kunne komme til her, og hvordan øh, jaaa. Det synes 799 
jeg egentlig. Meget sådan lige på med hvad jeg har arbejdet med tidligere, og 800 
hvordan det... om det matcher på det niveau, man efterspørger her.  801 

 802 
  INTERVIEWET AFSLUTTES 803 
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Appendix N 

Interview Pres./CBS (m) 

 
I = Interviewer 

N = Nikolaj Malchow-Møller 

 

 

1:19 – I  Vi ville lige høre først, om du kunne præsentere dig selv og din stilling, så vi 1 
lige har det på plads først.  2 

 3 
1:24 – N  Det kan jeg da godt. Jeg hedder Nikolaj Malchow-Møller og er rektor for CBS 4 

og har været det i snart 2 år.  5 
 6 
1:31 – I  Ja. Øh, og så vil vi egentlig starte interviewet med lige at sætte en 7 

rammesætning øh, og vi jo, ja, jeg skal måske også lige sige, vi vil forsøge at 8 
holde det til en time, som øh, vi snakkede med Merete om, øh, ja. Vi vil gøre 9 
hvad vi kan.  10 

 11 
1:54 – N  Det finder vi jo bare ud af. Jeg skal også lige sige, nu sad jeg og læste det, I 12 

havde skrevet inden, og det er jo ikke sikkert, at jeg kan svare på alle de 13 
spørgsmål, I har. Så mange ansættelser sidder jeg ikke med i det daglige. Bare 14 
så I også er klar over det. Det er jo typisk øh Forskningsdekanen, der har de 15 
fleste af ansættelserne på det videnskabelige område, og nogle af de andre på 16 
det administrative område. Men jeg skal da nok forsvare, øh svare så godt jeg 17 
kan, og ellers kan jeg hjælpe jer med at finde nogen, der kan svare på det sidste.  18 

  19 
2:19 – I  Ja. Det er så fint. VI har også prøvet lige at tilrette det nærmere din stilling i 20 

forhold til hvem vi ellers kommer til at snakke med her undervejs. Men ja, jeg 21 
tænker bare, vi går i gang stille og roligt. Øh, først ville vi gerne høre, hvor 22 
bekendt du er med den nye stillingsstrukturbekendtgørelse, som kom her i 23 
2020?  24 

 25 
2:44 – N  Øh, jeg går ud fra I taler stillingsbekendtgørelsen på det videnskabelige 26 

område. Den er jeg selvfølgelig bekendt med. Øh. Ikke sikkert, jeg kan kende 27 
hvert et lille hjørne af den, øh, men i hovedtræk i hvert fald.  28 

 29 
2:58 – I  Ja. Vil du sige, at der er implementeret nye tiltag i forhold til rekruttering i 30 

forhold til den nye stillingsstruktur. Altså på CBS.  31 
 32 
3:09 – N  Ja. Vi er i hvert fald i gang med det, fordi det der kom med stillingsstrukturen, 33 

var jo man afskaffede en kategori, man har haft, det var det, der hed professor 34 



Page 286 of 459 

 

MSO, og så har man til gengæld indført mulighed for at have det, man, åh, 35 
hvordan er det formuleringen er, et talent track ind til professor, og det er vi så i 36 
fuld gang med at implementere og håber meget snart at have en model for det, 37 
som vi øh. Og så blev der jo åbnet op for, at man kunne ansætte øh, 38 
undervisningslektorer, og det har vi også taget hul på. Så så helt konkret, har vi 39 
gjort det sidste, altså ansat nogle øh, ansat nogle undervisningslektorer og så er 40 
vi i fuld gang med at implementere for for øh, for et et et talentforløb ind i 41 
professortitlen. Ik. Hvad det formelle navn er for det, ik. Men vi kalder det 42 
talent track, tror jeg, eller promotion track, ja, det er også det, vi kalder det. Ja.  43 

 44 
3:57 – I  Ja, så I er i fuld gang. Det er en ongoing process?  45 
 46 
4:01 – N  Ja.  47 
 48 
4:01 - I  Øh, vil du sige, at der er særlige fagområder eller stillinger på CBS, der er 49 

præget af enten over- eller underrepræsentation af kvinder?  50 
 51 
4:13 – N  Ja, det er vist ikke nogen hemmelighed (griner). Når man, når man kigger på 52 

det ik. Og det er selvfølgelig særligt, øh, på professorområdet. Øh. Hvor vi, det 53 
har ikke, det har ligget på omkring ¼ øh kvinder af vores professorer, og der er 54 
desværre heller ikke en statistik, der har flyttet sig meget i de seneste 10 år. Øh. 55 
Så det er der. Det så lidt bedre ud på MSO-området, altså, det er jo typisk dem, 56 
der er på vej ind i et fuldt professorat, hvor der er en større og blevet en større 57 
andel af kvinder. Og det er jo så lidt spændende at se, hvad der sker nu. Nu 58 
forsvinder den kategori jo ik, og forhåbentlig vil en meget stor del af dem gå 59 
over i at blive professorer og kan være med til at udjævne en en del af den 60 
forskel, der er. Men der vil stadigvæk være, selv hvis det er tilfældet at de alle 61 
sammen bliver professorer, så vil der stadigvæk være en en betydelig forskel 62 
der i andelen af mænd og kvinder, som vi skal have gjort noget ved.  63 

 64 
5:08 - I  Ja, så det er simpelthen målet fremadrettet?  65 
 66 
5:09 - N  Helt klart målet. Det er ikke godt nok som det ser ud i dag.  67 
 68 
5:13 - I  Vil du så ud, altså ud fra din vurdering, vil du så på CBS generelt set sige, at 69 

der var øh over- eller underrepræsentation af kvinder øh, eller er det sådan 70 
ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd?  71 

 72 
5:27 – N  Ja, hvis vi kigger på det videnskabelige område, er der en underrepræsentation 73 

af kvinder, fordi det ser meget mere ligeligt ud, fordelt ud i de øvrige 74 
kategorier. Hvis vi starter med Ph.d. og bliver ansat første gang ik, og adjunkt 75 
og lektor, ser det meget mere ligeligt ud, og så åbner - vi plejer at tale om den 76 
her saks, der åbner sig, når vi kommer op på professorniveauet. Øh, så i og med 77 
at det er ligeligt fordelt på den andre kategorier, og det er så skævt på professor, 78 
ja så er der en skæv fordeling på CBS. Jeg kan sagtens skaffe de her tal til jer, 79 
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hvis I har interesse eller også har Alex dem jo liggende øverst på sit skrivebord 80 
(griner).  81 

 82 
6:02 - I  (Griner) Ja, vi har i hvert fald hørt om den her saks før, vil jeg sige. Øh. Så øh, 83 

hvordan vil du sige, at kønsbalancen den er sådan i ledelsesinstanserne? Er det 84 
også, altså det er både mellemledelse og øverste ledelse vi tænker på her.....  85 

  86 
6:18 – N  Ja, der er vi ovre i stillingskategori, for vi skelner, det ved jeg ikke, om I ved, 87 

men vi skelner typisk mellem videnskabeligt ansatte, og det er jo dem, vi har 88 
talt om her, og så er der de administrativt ansatte, VIP’erne og TAP’erne i 89 
daglig tale ik. Og ledelse af TAP-ansatte. Så jeg selv er TAP’er. Og der har vi 90 
jo også nogle skævheder. Der er det lidt mere, der er det lidt mere, jeg vil ikke 91 
sige kompliceret, men det er lidt mere, det er et lidt anderledes billede ovre på 92 
den administrative del, for der har vi jo faktisk rigtig mange administrative 93 
områder, hvor der er en meget stor overvægt af kvinder, hvis vi går ned og 94 
kigger på vores studieadministration, øh fx, men også på de andre 95 
administrative områder. Og hvor vi, jeg synes jo vi mangler mænd i nogle af de 96 
her områder. Og går vi så op og kigger på ledelsesniveauerne, så der igen en 97 
skævhed øh, hvor det så er, hvor der er flere mænd end end der er kvinder. I 98 
kan jo bare se på vores direktion, hvor vi er 4 i øjeblikket, hvor én er kvinder 99 
ik, så er det nemt at regne ud, hvad fordelingen er. Nu bliver vi så lige om lidt 5 100 
og så 2 kvinder, og så ser det straks lidt bedre ud ik øh. Så er det 2 ud af 5, og 101 
det kan vi ikke, medmindre vi begynder at skære en over, så kan det ikke, så så 102 
går det an. Men så på institutlederniveau fx også, hvordan er det, det er? 3 103 
kvinder og 8 mænd, nu skal jeg passe på. Der er Signe og Dorthe og Helle, man 104 
skal passe på ikke at glemme, jeg mener det er 3 kvinder og 8 mænd, der er på 105 
institutlederniveau ik, så der er der også en skævhed. Så vi har en skævhed i 106 
retning af, af mange mænd på lederniveauerne, og så har vi en skævhed i 107 
retning af kvinder, når vi kigger på øh, på medarbejdere, der ikke er ledere.  108 

 109 
7:47 - I  Ja. Okay. Yes. Øh, jamen øh, det var meget fint lige at få sådan en 110 

rammesætning for det hele. Øh, i forlængelse af den her snak, vi lige har haft 111 
om stillingsstrukturbekendtgørelsen, er det så øh, ud fra din vurdering, vil det 112 
gøre, at der kommer øget fokus på øh uafhængige kvalitetstjek i den indledende 113 
rekruttering øh på CBS i fremtiden?  114 

 115 
8:12 – N  Øh. Det det tænker jeg, at vi allerede har gjort rigtig meget for, fordi for nogle 116 

år siden lavede vi det, der hedder tenure track adjunkturer. Og jeg ved ikke, er i 117 
bekendt med, hvad det er, altså hvor man... (interviewer nikker) okay, det er i. 118 
Så det vil sige, når vi ansætter en adjunkt i tenure track forløb, så er det i 119 
virkelighed en meget mere langsigtet ansættelse end når vi i gamle dage, og det 120 
gør vi så også stadigvæk, ansattelse i sådan kort adjunktur. Og i og med at vi 121 
gør det, så kom der meget fokus på kvalitetssikring ved indgangen, fordi nu var 122 
det ikke kun en person, vi havde ansat i 3 år men måske for resten af livet. Øh 123 
ja. Så det har vi allerede lagt op til. Øh, og du kan sige, med det her promotion 124 
track, der er lagt op til, hvor man kan komme ind i sådan et talentforløb som 125 
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lektor med henblik på at blive professor, ja så kan det også godt være, at der vil 126 
komme noget mere øh i hvert fald ved indgangen til sådan et talentforløb, vil 127 
der være noget, vil der være noget øh, kvalitetssikring. Men det er jo typisk for 128 
folk, der er i vores system i forvejen. Så det de store skift vi for alvor begyndte 129 
at kunne lave de her tenure track-ansættelser, der fik vi virkelig øh understreget 130 
betydningen af at få lavet det her kvalitetstjek øh indledningsvist.  131 

 132 
9:22 - I  Ja. Øh. Vil du sige, at øh, der er kommet mere eller mindre transparens efter 133 

den nye stillingsstrukturbekendtgørelse?  134 
 135 
9:34 - N  Altså, der mener I den sidste her, der er kommet her, hvad 2019, 2020? Øh. Ja, 136 

det tænker jeg det er for tid... så mange ændringer har vi ikke, altså jeg tror 137 
ikke, der er ikke kommet så mange ændringer af vores procedurer som 138 
konsekvens af den. Det er mest det her med, at der er kommet nogle nye 139 
stillingstyper ind, altså undervisningslektorer, og så kommer der den her 140 
promotion track-model. Så jeg vil ikke sige, den har ændret. Altså den i sig selv 141 
har ikke ændret på transparensen af det, vi gør. Øh.  142 

 143 
10:01 – I  Er der i forvejen et stort fokus fra CBS’ side på at have øh transparens udadtil? 144 

Når det kommer til det her.  145 
 146 
10:09 - N  Ja, det tænker jeg, det tænker jeg (let latter) der er. Altså det er jo klart, det er 147 

transparens med måde, fordi det er jo også, det er jo persondata meget af det, så 148 
selvfølgelig kan vi ikke lave altså. Bedømmelserne af de enkelte ansøgere kan 149 
jo ikke gøres tilgængelige for for, det er jo personfølsom information ik så. 150 
Men men vi prøver at have transparens omkring kriterier og processer for det 151 
her, så alle er klar over, hvad der foregår ik, så der ikke bare er nogle, som 152 
bliver øh, kan man sige, smuglet ind og ansat i en stilling. Det er ikke muligt 153 
med de processer, vi har. Så transparensen knytter sig til processerne omkring 154 
ansættelserne, kriterierne, nedsættelse af bedømmelsesudvalg osv.  155 

 156 
10:48 - I  Ja. Okay. Øh, hvad vil du... eller undskyld. Hvad vil der ud fra din 157 

overbevisning komme ud af at øh der aftales de her kvalifikationer øh, når 158 
stillingen besættes, så der er lidt mere, kommer et naturligt mindre fokus på 159 
løbende forfremmelse? Giver det mening? 160 

 161 
11:10 – N  Ja, jeg skal bare lige være sikker. Så i spørger igen til det her promotion track i 162 

virkeligheden eller hvad? Er det det, i spørger til? 163 
 164 
11:17 - I  Ja.  165 
 166 
11:18 – N  Ja. Øh, og prøv lige at giv mig spørgsmålet igen.  167 
 168 
11:23 - I  Hvad vil du mene, at der kommer ud af, at man aftaler de her kvalifikationer på 169 

forhånd? Altså ser du nogle fordele ved det? Ulemper ved det?  170 
 171 
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11:36 - N  Altså igen, ligesom med tenure track, at man aftaler på forhånd, hvad det er, 172 
der skal til for at man kan blive forfremmet senere hen? Er det det, I mener med 173 
det?  174 

 175 
11:42 – I  Lige præcis.  176 
 177 
11:42 - N  Øh. Ja, det ser jeg, det ser jeg nogle klare fordele i, altså der den store ændring 178 

kom, den der tenure track-model fra adjunkt til lektor, for nogle år siden, øh, 179 
det gør det fordi, jeg tror, nu er vi ude i hypoteser her ik, jeg tror en stor del af 180 
det frafald der, det frafald af kvinder, vi ser undervejs i karrieren, har noget at 181 
gøre med det der sker omkring adjunkt-forløbet. Ik. Og når man kommer ind i 182 
adjunktforløb, så vil man være der i slutningen af 20’erne lige i starten af 183 
30’erne. Det er på et tidspunkt, hvor man, hvor man stifter familie. Det har 184 
været et kort forløb, en tidsbegrænset ansættelse, hvor man skulle nå at 185 
kvalificere sig til en ny ansættelse. Øh. Og det giver jo enorm mængde stress 186 
og pres på et tidspunkt i ens liv, hvor man typisk foregår en masse på 187 
privatfronten også ik. Det er af biologiske årsager, hvor man typisk stifter 188 
familie og børn osv., og det falder så næsten fuldstændig sammen med den 189 
sværeste periode i ens akademiske karriere. At man har 3 år, nogle gange lidt 190 
mere, men typisk er det 3 år man får til at kvalificere sig til den næste stilling. 191 
Det tror jeg har været, det tror jeg har været en grund til, at at nogle kvinder 192 
kan simpelthen have valgt den karriere fra, fordi det synes man ikke var 193 
foreneligt med det med også at stifte familie på det tidspunkt, og det kan 194 
selvfølgelig også have været en grundt til praktisk umuligt at gennemføre et 195 
adjunktforløb på den måde, når man, når der samtidig også har været en række 196 
forpligtelser. Det er i hvert fald noget, vi skal, også har talt om med mine 197 
venner og familie ik. Hvordan det kan lade sig gøre, ik. Så så det er jo den, kan 198 
vi sige, lidt uheldige måde universitetssystemet er indrettet på, og i og med vi 199 
får lavet – det er et langt svar det her, det beklager jeg – i og med vi får lavet 200 
tenure track-model, hvor vi i virkeligheden giver flere år til at kvalificere dig, 201 
og du også på forhånd ved, hvad det er for nogle krav der er, for at du 202 
kvalificerer dig til den næste stilling, i stedet for at sige; jamen der er en port 203 
om 3 år. Vi ved ikke helt præcist hvad barren er eller kriterierne for kunne 204 
komme gennem den port er, det afhænger også af de andre ansøgere, ik. Det 205 
giver jo en enorm mængde usikkerhed i et presset forløb. Så det har jeg en ret 206 
stærk tro på, at i og med at man kan lave de her lange ansættelser med klare 207 
kriterier for hvad der skal til, at så giver det, det vil forhåbentlig være med til at 208 
afhjælpe vores vores vores kønsubalancer og give et mere level plan i 209 
virkeligheden, hvor hvor kvinder og mænd og andre kan kan konkurrere mere 210 
jævnbyrdigt og fair i virkeligheden. Og også dermed betyde at der er færre, der 211 
vil vælge det fra og sige, det er simpelthen... hvor jeg tror simpelthen mange 212 
har sagt; det er simpelthen ikke attraktivt nok, det er for usikker en karriere, det 213 
vil jeg ikke, der er mange andre ting, man kan bruge sit liv på. Så.  214 

 215 
14:23 – I  Nu nævner du faktisk lige ordet frafald. Øh, og der har vi jo også lige haft en 216 

snak om, at der er jo forskel på frafald og fravælgelse. Men skal vi forstå det 217 
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sådan, at du synes, der er, at det i højere grad er frafald frem for fravælgelse af 218 
kvinder, når vi snakker om kønsubalance her på CBS?  219 

 220 
14:42 – N  Nej, jeg tror, jeg tror, vi har med begge dele at gøre i det her. Øh. Jeg tror, der 221 

er rigtig mange forklaringsårsager, når vi er nede og kigge på den her leaking 222 
pipeline øh, eller den her saks ik. Jeg tror nogle gange, kan man sige frafald 223 
eller fravalg. Hvis man har fået lavet en model, der er så uattraktiv for nogen, 224 
er det så fordi vi fravælger dem – det kan man jo nærmest sige i designet af 225 
modellen, ik, at så fravælger vi nogle, vi laver en model, der ikke passer til dig. 226 
Men hvis vi kigger på, hvad det er, der sker, så bliver det jo i sidste ende et 227 
fravalg, ik, fordi vi øh, vi siger jo ikke: du må ikke, men vi laver jo noget, som 228 
er så ikke-attraktivt for en stor gruppe af, man kan sige, det er strukturelt øh 229 
fravælgelse af nogen, ik. Giver det mening? Ellers må I bare spørge igen.  230 

 231 
15:29 - I  Jo, det giver god mening. Nu er vi jo også blevet bekendt med, at øh, at CBS 232 

har øh, en instans, der hedder CWAC, øh. Hvad ville du vurdere var CWAC’s 233 
vigtigste opgave?  234 

 235 
15:43 – N  Jamen CWAC’s vigtigste opgave er, at lave kvalitetssikring af de ansættelser, 236 

vi laver. Øh. Og det er jo for at sikre, at de... og det jo, CWAC har øh, kun 237 
overgangen til, eller ansættelse på lektor/professor-niveau, så det er ikke inde i 238 
de yngre ansættelser af adjunkter, post.doc. Og Ph.d. Men det er jo en 239 
kvalitetssikring, for at sikre de ansættelser, vi laver lever op til de standarder, vi 240 
har på forskning, undervisning. Altså vi har sådan en model, vi kalder REEAD-241 
model, som står for research, education, extern... nå, det ved i allerede, 242 
academic citizenship og dissemination, så de forskellige kriterier, man skal leve 243 
op til øh, som akademisk ansat. Så det er for mig den helt afgørende funktion 244 
for CWAC, det er den her kvalitetssikring af dem, de ansætter i de varige 245 
stillinger. Det er jo, om ikke for livet, så er det typisk meget lange ansættelser, 246 
man laver på et universitet. Det er ikke som det øvrige arbejdsmarked, hvor 247 
man er ansat et par år, og så er man videre. Mange, det kan vi jo se, mange af 248 
dem vi har ansat, de har været her i rigtig mange år, og mange af dem vi 249 
ansætter, vil være her i rigtig mange år. Så den her kvalitetssikring og en form 250 
for uafhængig kvalitetssikring, altså uafhængigt af det institut, de bliver ansat 251 
på, så har vi lavet en standard instans. Og det er faktisk en uafhængig, vi 252 
kommer til at styrke lige om lidt, når vi får en pro-rektor ind, fordi i øjeblikket 253 
er det sådan, at det er Søren, vores Forskningsdekan, der er, driver CWAC, 254 
men som samtidig er han chef for institutlederne, så det vil sige, helt 255 
uafhængigt af institutterne er det ikke i øjeblikket, men det bliver det i 256 
fremtiden, hvor pro-rektor får ansvaret for institutterne, og de to dekaner får 257 
ansvaret for CWAC. Så er det kun mig, der binder det sammen oppe over det, 258 
ik, men jeg er ikke med i CWAC, og så, i tilfælde af konflikter ik, så er det 259 
mig, der skal løse dem, ik. Men så får vi, hvad jeg betragter, en stærk 260 
uafhængig kontrolinstans, der skal sikre, at netop for at undgå at vi får ansat 261 
nogle, der ikke er gode nok, fordi de er kammerater eller venner med nogle på 262 
osv. Ik. Nepotisme og nogle gange er det ubevidst nepotisme, hvor man bare 263 
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ikke får lavet en grundig nok afsøgning og fundet de rigtige kandidater. Det er 264 
ikke fordi jeg øh beskylder folk for at være nepotistiske her, men tit er det jo 265 
bare, at så vælger vi jo den nemme løsning. Og hvem er det så man ansætter? 266 
Det er nogen i sit eget billede eller nogle, der var i nærheden.  267 

 268 
17:49 - I  Jo. Nu siger du, at CWAC er sådan mest rettet mod de stillinger til sidst. Vil du 269 

mene, at der kunne, der kunne bruges noget lignende, altså en instans lignende 270 
til CWAC, i de tidligere stillinger?  271 

 272 
18:04 – N  Ja, og og øh. Det kunne man sagtens forestille sig, netop fordi tenure track øh 273 

nu i princippet er en permanent stilling ik. Og vi har også et system for, 274 
hvordan de her tenure track-bedømmelser, de foregår. Det er ikke CWAC, der 275 
håndterer dem, men det kunne man i princippet overveje. Øh. Og jeg er ikke, 276 
må jeg indrømme, jeg er ikke helt skarp på, hvordan det præcist foregår med de 277 
her tenure track adjunkt-ansættelser - hvem der kontrollerer der, men det vil 278 
Søren kunne fortælle jer mere om, hvis I gerne vil vide det.  279 

 280 
18:32 - I  Yes. Øh. Men vil det så også efter din opfattelse øh ja, er CWAC så en instans, 281 

der er med til at sikre kønsdiversitet i akademiske stillinger eller synes du, at 282 
det ligger, det ansvar ligger et lidt andet sted end hos CWAC? 283 

 284 
18:51 – N  Jeg håber, at vi kan, jeg håber vi kan sige, at de er med til det. Men jeg tror 285 

ikke, vi kan forlade os på, at så er det klaret, fordi vi har CWAC, altså. CWAC 286 
kan netop forhåbentlig være med til at sikre en høj kvalitet, så hvis en af 287 
grundene til, at vi har flere øh kvinder end mænd er, at der altså er traditioner, 288 
og at man altid går den vej der, så kan man sikre, at der sker noget mere 289 
objektivitet i i ansættelserne her, og vi ikke bare får ansat nogle, fordi de lige 290 
var det praktisk eller den bedste kortsigtede løsning. Og det tror jeg på, ved at 291 
have noget mere objektivitet og en kvalitetssikring, så tror jeg på, at vi kan 292 
være med til at sikre øh en bedre balance. Men det er helt sikkert ikke 293 
tilstrækkeligt. Så, vi kan sige, nu har vi CWAC (utydeligt) for meget. Det ville 294 
være naivt.  295 

 296 
19:36 – I  Ja. Nå men nu nævnte du jo faktisk også lige, at øh, at der snart kommer en 297 

pro-rektor på CBS, som hedder Inger, har vi hørt, øh. Så det er det, vi faktisk 298 
lige vil bevæge os lidt hen på. Først så vil vi gerne lige høre, hvem det er, der 299 
typisk er med til at formulere et jobopslag på CBS? 300 

 301 
19:59 – N  Jamen det kommer jo meget an på, øh, hvor, hvad det der, hvem det er, og 302 

hvilken enhed altså. Det er jo typisk den ansættende enhed, der formulerer de 303 
her jobopslag, ik så. Så når det er pro-rektor, som referer til mig, ja så er det jo 304 
mig med input fra den øvrige direktion og i det her tilfælde også bestyrelsen. 305 
For det er faktisk formelt sådan, at pro-rektor er ansat af bestyrelsen, øh, 306 
ligesom jeg er ansat af bestyrelsen og universitetsdirektøren er ansat af 307 
bestyrelsen. Så den kan vi sige, det er den ansættende enhed, der typisk 308 
formulerer øh jobopslaget. Typisk med noget input fra HR, for der er også en 309 
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masse jobopslag, hvor der er nogle formalia, der skal være opholdt, så jeg har 310 
selvfølgelig også haft HR, vores HR-konsul til at hjælpe os med det her. Og så 311 
lader man sig typisk inspirere af hvad andre har gjort. Så man kigger, når 312 
hvordan så det sidste, og nu er vi inde på et af problemerne ik, med det her, at 313 
vi kigger på, jamen hvad gjorde vi sidste gang, man lavet sådan et opslag, så 314 
gør vi det også lidt på samme måde. Og der prøvede vi at gøre det helt 315 
anderledes den her gang med pro-rektor-stillingen, ved overhovedet ikke at 316 
lade os inspirere af hvordan man havde gjort tidligere øh på CBS.  317 

 318 
20:57 – I  Men det vil så sige, at øh, du var med inde over at formulere jobopslaget til 319 

pro-rektor her? 320 
 321 
21:04 – N  Ja, det kan jeg love dig for (grin og ord smelter sammen)... siddet og fået 322 

kommentarer fra fra gode folk, og det kan vi sige, specielt for den her stilling 323 
var, at jeg brugte Sara Louise øh, Muhr, som konsulent på det her, fordi jeg 324 
tænkte; hvis vi virkelig skal gøre noget ved det her, altså så handler det også 325 
om den måde vi får ind.... altså nu snakker vi om CWAC’s rolle ik, men noget 326 
andet er også den måde vi formulerer vores stillingsopslag på. Det har 327 
formentlig også en betydning for hvem det er, vi trækker til, øh, af kandidater. 328 
Nu har vi jo mulighed for at gøre, vi vil jo rigtig gerne tiltrække dygtige 329 
kvinder til den her stilling og samtidig også godt klar over, at når vi laver pro-330 
rektor-opslag, så er der også en signaleffekt i det til resten af organisationen, ik. 331 
Så er vi oppe på på øverste hylde af hierarkiet. Så det vi gør der, kan 332 
forhåbentlig også være med til at sende et signal om, hvad man kan gøre andre 333 
steder i organisationen. Og så har jeg den tilgang, at vi skal jo, for at lære, er vi 334 
jo nødt til at prøve at eksperimentere lidt, og se, hvad der kommer ud af det. Så 335 
vi prøvede at lave et opslag, der var helt anderledes end man normalt ville gøre 336 
i universitetsverden. Og I kan jo more jer med at prøve at sammenligne vores 337 
opslag med KU’s opslag til pro-rektor, der var cirka samtidig, hvis I ser de to 338 
opslag og så se, om I kan lave en tekstanalyse og se forskelle i de to opslag. Så 339 
jeg vil ikke tage æren for det opslag, for en stor del af det er i høj grad Sara 340 
Louise, men jeg er blevet taget lidt i skole, og så havde jeg lavet et udkast, og 341 
så rettede hun lidt i det og gav nogle forslag, og så fik vi, så fik vi øh, og så fik 342 
vi sammen formuleret det på en noget, eller ja, på en noget andet måde end det 343 
normalt ville være, og så med input fra direktionen, bestyrelsen, Akademisk 344 
Råd, så der er mange, der har kommenteret på det, men det er jo mig, der har 345 
været hovedskribent med input fra Sara Louise på på det her opslag.  346 

 347 
22:40 – I  Hvad vil du så mene, var den vigtigste læring i den proces. Altså nu siger du, at 348 

du lavede nogle udkast, og Sara Louise kom med feedback osv. Altså var der 349 
noget i arbejdet, som du fik en stor læring af?  350 

 351 
22:52 – N  Jamen jeg tror, jeg har jo heller aldrig tænkt øh dybere over det her øh med de 352 

her step. For jeg har, som jeg sagde, hvordan har man lavet stillingsopslag 353 
tidligere, ik. Jamen jeg har jo typisk taget udgangspunkt i det seneste 354 
stillingsopslag, jeg lavede ik, så. I min tidligere funktion har jeg ansat en hel 355 
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del institutledere, da jeg var dekan, ik. Hvordan gjorde jeg det? Der tog jeg 356 
udgangspunkt i det fra sidst og så, og så bliver det jo sådan noget, øh altså, 357 
stirre afhængighed, siger man ik øh, hvor man jeg, jeg må indrømme, nogle 358 
gange har jeg bare ikke, ikke forholdt mig meget til formuleringen af sådan et 359 
opslag. Så er det bare blevet den tradition, som får lov at bestemme, hvordan de 360 
så ud. Og så var der altid noget formelt, der skulle i, løn og ting og sager, men 361 
nu sagde vi, nu skal vi, så gav hun mig nogle inputs til, hvordan det her skulle 362 
være. Fx når man nu efterspørger en masse kvalifikationer, så prøv at begrunde, 363 
hvorfor de her kvalifikationer er vigtige i den her stilling. Fordi det giver 364 
faktisk ansøgeren en mulighed for at forhold sig til øh at der er de her 365 
kvalifikationer ik, fordi der er synkroniseret det, der er en masse forskning som 366 
viser, at der bare er listet en masse bullets op, jamen så har mænd, hvis de 367 
opfylder 3 af kriterierne ud af de 12, der er, det er rigeligt, så søger de, ik. 368 
Hvorimod mange kvinder vil kigge på det og så sige: jamen jeg opfylder ikke 369 
alle kriterier, så så søger jeg ikke. Så der sker en sortering allerede der. Men 370 
med at være konkret omkring det, hvorfor vi efterspørger nogle givne 371 
kvalifikationer, og også være tydelig omkring hvilke kvaliteter, der er 372 
ufravigeligt, og hvilke vi gerne ser, så det ikke, så så vi netop jo godt ved, at 373 
det gjorde noget, det var min egen idé skrev, jeg tror, jeg skrev et sted: “Den 374 
perfekte kandidat findes formentlig ikke”, for at signalere, at det faktisk er OK 375 
at søge, selvom man ikke opfylder alle kriterier. Øh. Ja. Og det var noget jeg 376 
snakkede med Sara Louise om, at vi tør godt sige; jamen prøv at se, vi vil gerne 377 
have alle de her ting, men vi ved godt, at det ikke findes. Og så var håbet så, at 378 
så var der også flere kvinder, der ville søge på det her, øh, end der ville være, 379 
hvis vi bare havde listet op, og så mændene automatisk ville sige; jamen jeg 380 
tager, jeg kan se, at jeg rammer 25%, (grin overdøver ord), den her stilling. Jeg 381 
har ikke det forskningsmæssige belæg. Der har jeg lyttet til Sara Louise, hun 382 
ved alt om det her, ik øh. Men det var en super-spændende proces, og jeg synes 383 
jo også det endte med at blive et meget mere øh appetitligt stillingsopslag, fordi 384 
der jo rent faktisk stod, hvad man skulle bruge de her kvali... altså ikke bare, du 385 
skal være samarbejdsorienteret, men du skal være samarbejdsorienteret FORDI 386 
det er vigtigt i den her rolle. Så så, jeg tænker også rollen blev udfoldet mere i 387 
det stillingsopslag end det normalt ville blive.  388 

 389 
25:18 – I  Ja, men vil du så sige, at, det ved jeg ikke, om du må udtale dig om, men kunne 390 

du ligesom se, at i ansøgningerne, at det så også havde virket? At der var lidt 391 
mere måske diversitet i de ansøgninger, I fik?  392 

 393 
25:35 – N  Jeg har jo ikke, skal jeg skynde mig at sige, jeg har jo ikke det helt stor 394 

sammenligningsgrundlag, for jeg har jo aldrig prøvet at ansætte en pro-rektor 395 
før. Så så det bliver jo sådan lidt gætværk i det her. Men jeg vil sige 1: vi har 396 
fået meget positiv respons på det stillingsopslag fra mange kvinder, der har 397 
søgt. Vi havde rigtig mange kvinder, der søgte. Og vi havde rigtig mange 398 
dygtige kvinder, der søgte den her stilling. Om det kan tilskrives 399 
stillingsopslaget, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, jeg er jo også selv forsker ik, 400 
nu er det en empirisk case. Men der er i hvert fald ikke noget der tyder på, at 401 
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stillingsopslaget har afskrækket kvinder fra at søge i forhold til mænd. Vi 402 
havde, vi havde en stor set ligelig fordeling af kvindelige og mandlige ansøgere 403 
til den her. Øh. Til den her stilling.  404 

 405 
26:11 - I2  Må jeg lige spørge om noget i den forbindelse, jeg hopper lige ind engang. Jeg 406 

håber, du kan høre mig fint, for det er på Josefines lyd. Øh, men du nævner på 407 
et tidspunkt her, at håbet også lidt var med det her stillingsopslag, at der var 408 
flere kvinder, der søgte stillingen, og at du også nu fremhæver, at i hvert fald de 409 
kvinder, som har søgt stillingen. Er det her i virkeligheden et stillingsopslag, 410 
der er lavet til en kvinde?  411 

 412 
26:31 – N  Nej, det er et stillingsopslag, der ikke er lavet til en mand (smiler).  413 
 414 
26:35 - I2  Ja, okay. Jamen det er fint.  415 
 416 
26:38 – N  Og det øh. Så det (utydeligt) mig, og apropos den saks der, der har været, det er 417 

i hvert fald Sara Louises øh oversættelse af det her, at meget af den måde, vi 418 
har lavet stillingsopslag på, har appelleret mere til mænd. Øh, så derfor har vi 419 
været ret eksplicitte omkring om at forsøge at lave et stillingsopslag, der 420 
appellerede til til begge parter. Og man kan sige, i og med, ej, (mumler lidt), 421 
men i og med, at der var stort set lige mange af begge køn, der søgte, ja så, 422 
måske det ja. Så jeg vil ikke sige, at det er til en kvinde, men det er forsøgt at 423 
være, ikke være lavet til en mand.  424 

 425 
27:10 - I2  Super, tak. Jeg synes bare lige det var en vigtig dimension lige at få ind.  426 
 427 
27:15 - I  Og øh, jamen vi lagde også mærke til, at.....  428 
 429 
27:19 – N  …. udelukkende kun til mænd, ikke. Det er den, altså.  430 
 431 
27:23 - I  Det er sådan du skal citeres (der grines). Yes. Øh, nej, men vi lagde mærke til i 432 

jobopslaget også, at øh, I havde opfordret ansøgeren til ikke at inkludere foto 433 
eller strengt, eller hvad hedder det, ja, strengt nødvendige personlige forhold. 434 
Øh, er det, viser det, at CBS måske prøver at arbejde hen mod at indføre nogle 435 
anonyme jobansøgninger?  436 

 437 
27:49 – N  Ja, det tror jeg ikke, man kan ifølge den danske lovgivning osv., men det er et 438 

forsøg, igen på Sara Louises opfordring, på at fjerne de ting, der skaber sådan 439 
en uheldig bias, hvor man får flyttet fokus væk fra det objektive, det faglige, til 440 
nogle ligegyldige detaljer i virkeligheden, som hvordan man ser ud og øh, 441 
spiller vedkommende golf eller tennis, og alle de der ting, som forskning igen 442 
viser, at øh, går ind og laver bias i et ansættelsesforløb, ik. Så igen, det er en 443 
klar opfordring. Nogen synes, nogen kommenterede på at det var lidt pudsigt, 444 
ik, fordi i dag googler man folk til lederstillinger, så kommer der jo billeder op 445 
med det samme, men alligevel (griner). Jeg jeg undrer, altså jeg er jo så 446 
gammel, at at det der med at have billeder på CV og ansøgninger, det var jo 447 
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ikke noget man gjorde, da jeg gik ud på arbejdsmarkedet. Jeg må indrømme, 448 
jeg studser stadigvæk over det, når jeg indimellem får ansøgninger, hvor det 449 
først er sådan et billede.... Jeg har ikke selv på mit CV øh, fordi jeg synes heller 450 
ikke, jeg synes ikke det det, det er jo ikke det, der skal være afgørende, når vi 451 
ansætter en pro-rektor på et universitet, hvordan vedkommende ser ud, ik. Og 452 
der går bare alle mulige ting i gang, når man ser et billede, det er det første man 453 
ser, så så ja, så får du lavet en bias, ik. Enten den ene eller den anden vej ned 454 
igennem. Så det prøvede vi. Og nu kan jeg ikke huske, om alle efter... men det 455 
var, jeg synes, det var i hvert fald mit indtryk, at de fleste efterlevede det her, 456 
ik. At vi fik ikke ansøgninger og CV’er med billede og en masse personlige 457 
oplysninger, det var fokuseret på det, det handlede om.  458 

 459 
29:15 - I  Hvad med øh sådan noget som publikationer? Var det også noget, der var 460 

anonymiseret eller....  461 
 462 
29:22 – N  Det fylder ikke ret meget, kan man sige, ved sådan en stilling her. Det, der er 463 

krav til at blive pro-rektor, det er, at man skal være minimum lektor, øh, for at 464 
kunne træde ind. Så vi var ikke nede og kigge på publikationer. Vi har kigget 465 
på, om vedkommende, altså, man skal typisk have haft en forskerkarriere 466 
inden, så så man skal enten være lektor eller professor inden. Så så i øh i øh, ja 467 
i bedømmelsen der indgår, altså der har vi ikke været nede og kigge på 468 
publikationer på den måde øh så. Men det kunne man klart gøre til de 469 
videnskabelige stillinger ik øh. Men igen selvfølgelig det der med 470 
anonymisering bliver jo vanskeliggjort af internettet og muligheden for at hente 471 
informationer. Det er jo svært at anonymisere noget i dag ikke. Medmindre 472 
dem der skal sidde og læse det ligesom accepterer, at nu er det en anonym 473 
proces. Så det tror jeg ligesom er en vigtig del, hvis man skal lykkes med det. 474 
Det er også på, på modtagersiden, at vi ligesom respekterer, at man har forsøgt 475 
at lave en anonym proces.  476 

 477 
30:13 - I  Ja. Tror du, at man som udgangspunkt ville ende ud med en mere eller mindre 478 

kvalificeret ansøger, hvis man gjorde jobansøgninger lidt mere anonyme. Altså 479 
for dig, siger du, at det ikke er så vigtigt....  480 

 481 
30:26 – N  Jeg tænker, det bliver en mere kvalificeret ik, fordi du netop, altså fordi du ikke 482 

får alle de der forstyrrende elementer, der kan gå ind og påvirke øh din 483 
dømmekraft. Om det er en person du kan umiddelbart ud fra billedet tænker, du 484 
kan, du kan lide at arbejde sammen med. Det er jo ikke specielt objektivt, for 485 
jeg tænker ikke et billede i ret mange situationer kan afgøre, om den person, du 486 
kommer til at arbejde godt sammen med, men det kan jo sagtens være et 487 
indtryk, du får. Så så i og med at det bliver mere objektivt fokus på de ting, det 488 
handler om, kvalifikationer, så det tænker jeg klart øh. Og i virkeligheden er 489 
det tilbagevendelse til, altså det med billeder og jeg tror også, der er mere 490 
personlige information i CV’er i dag end, lad os sige for 20 år siden. Men det er 491 
ikke noget, jeg ved. Når jeg kigger på mit eget, der er det rimelig kedeligt (der 492 
grines).  493 
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 494 
31:09 - I  Yes. Øh, jamen vi vil også gerne faktisk lige høre lidt mere om Ingers nye 495 

rolle. Altså hvad er det hendes funktion kommer til at være. Nu nævnte du lige 496 
lidt tidligere, at øh, hvad noget af hendes øh, hendes opgave ville være. Men er 497 
der arbejdsopgaver, som øh, som du nu varetager, som hun nu skal varetage? 498 
Noget i den stil  499 

 500 
31:31 – N  Hun kommer ind og hjælper os ikke fra vi er en 4-mands direktion, så bliver vi 501 

en 5-mands direktion ik. Og hun kommer jo til at overtage en del opgaver fra 502 
Forskningsdekanen, som i dag jo har ledelsesansvaret for de 11 institutleder. 503 
Det bliver pro-rektor der får det øh, i første omgang, og dermed bliver leder af 504 
de, af de videnskabelige miljøer. Og det bliver selvfølgelig en stor og vigtig 505 
opgave, men det er samtidig for at frigøre Søren for at kunne lave mere 506 
strategisk ledelse og udvikling af vores forskningsarbejde med andre 507 
institutioner, tværgående initiativer osv. Så det kommer til at fylde meget. 508 
Præcist hvor meget, det ved jeg ikke, men det tænker jeg, bliver minimum 50% 509 
af af af hendes opgaveportefølje, og alt hvad der dertil tilhører med 510 
stillingsallokering og ansættelser og ansættelsesprocedurer. Hun får jo også en 511 
vigtig rolle fremadrettet i forhold til at være med til at lukke den der saks. Øh. 512 
Så kommer hun til at være min stedfortræder i øh, typisk en række ekstern øh 513 
relation. Så så kan man sige, en del af de steder, hvor jeg i dag møder op, jeg 514 
repræsenterer CBS, eller desværre en del gange er jeg nødt til at sende afbud, 515 
fordi jeg ikke kan nå at være med alle steder på en gang. Der kommer hun til at 516 
at assistere mig, eller være min stedfortræder øh i de her sammenhænge. Det 517 
gælder både en række af vores internationale forpligtelser, vi er med i, hulens 518 
masse internationale netværk og alliancer. Øh. Det er blevet lidt nemmere i 519 
2020, fordi man ikke skulle rejse rundt til alle de der ting, så vi kunne klare det 520 
over Teams og Zoom, men der er stadig en hel del forpligtelser, hvor jeg 521 
mange gange er nødt til at melde fra. Øh. Og det gælder også i forhold til at 522 
have kontakt med det politiske liv og med erhvervslivet, som også er en vigtig 523 
del af af min rolle. Der kommer hun til at assistere mig. Så kommer hun til at 524 
indgå, kan man sige, i direktionsteamet, den almindelige strategiske udvikling 525 
vi fælles, vi laver jo meget i fællesskab, direktionsteamet. Det er ikke sådan at 526 
det er delt op og sagt, vi kører med hver vores cilo, så rigtig mange 527 
beslutninger, og problemstillinger diskuterer vi jo i fællesskab. Det er jo også 528 
en vigtig del af det.  529 

 530 
33:28 – I  Yes. Jamen øh. Vi bevæger os lidt mere hen mod sådan kønsbalance her nu 531 

faktisk. Øh. Vil du mene, at der sådan generelt set, øh ikke kun på CBS, men 532 
generelt set, der er kønsbalance på, eller at der er et problem med kønsbalance 533 
på det akademiske område?  534 

 535 
33:46 – N  Ja.  536 
 537 
33:50 – I  Perfekt (der grines).  538 
 539 
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33:51 – N  Helt klart altså. Altså den saks, vi taler om nu her, den er jo ikke unik for CBS 540 
altså. Jeg kan ikke de præcise tal for de andre universiteter, men jeg har været 541 
på SDU i mange år, der så det lige sådan ud. Øh, undtagen nogle få steder. Øh. 542 
Mit gæt er, at det ser stort set ens ud på alle øh 8 universiteter. Så det korte svar 543 
er ja. CBS skiller sig ikke voldsomt negativt ud i mængden på den måde. Vi er 544 
lige så dårlige som de andre.  545 

 546 
34:18 - I  Hvad vil du mene var en optimal kønsbalance? Altså fordi man kan sige en ting 547 

er, at der er én kvinde ansat, men vil du sige, at det var, det var kønsbalance 548 
eller har du sådan nogle procenter, skulle jeg til at sige, som du tænker, kunne 549 
være optimalt?  550 

 551 
34:34 – N  Som udgangspunkt vil jeg sige. Som udgangspunkt vil det aldrig være 50/50. 552 

Der vil altid være lokal variation, men indtil jeg bliver overbevist om, at der 553 
skulle være nogle helt systematisk, biologiske forskelle på mænd og kvinder, 554 
der gjorde, at vi skulle være flere af den ene slags end den anden slags, så er det 555 
jo udgangspunktet en ligelig fordeling. Øh. Det vi så selvfølgelig også 556 
(utydeligt) små enheder, hvor der kun er 3-4 ansatte, så er det jo ikke altid, du 557 
rammer en 2-2 øh fordeling. Men sådan når vi kigger på det, de agrigerede tal, 558 
så skulle de jo gerne være sådan, at vi har en meget mere ligelig fordeling end 559 
vi har i dag, ik. Så. Så vi skal ikke virke naive og tro, bittesmå enheder skal 560 
have 50% af den ene og 50% af den anden, men når vi kigger bredt ud over, så 561 
skulle det jo gerne være sådan at at der er en meget langt mere ligelig fordeling, 562 
end der er i dag. Og det er jo lykkes på adjunktområdet, kan du sige, på Ph.d.-563 
området, øh, på de studerendes område, selvom der får du andre problemer, ik. 564 
Fordi der øh, der viser det sig, at ved nogle uddannelser er det skævt den ene 565 
retning og andre er skævt i den anden retning, som vi skal have kigget lidt på, 566 
hvorfor det foregår sådan, ik. Men samlet set, har vi jo nogenlunde lige mange 567 
kvinder og mænd på vores studier på CBS. Så. I udgangspunktet må det være 568 
en nogenlunde ligelig fordeling, der må være øh, det naturlige outcome.  569 

 570 
35:50 - I  Hvem vil du mene at det er, der har ansvaret for, at der er kønsbalance på et 571 

universitet? Nu nævnte du her før, nogle af Ingers opgaver. Altså ligger det helt 572 
deroppe i hierarkiet, hvis man kan sige det sådan, eller synes du også, at 573 
ansvaret ligger lidt længere nede for at der er kønsbalance eller ja, 574 
kønsdiversitet?  575 

 576 
36:11 – N  I sidste ende er det, der foregår på universitetet jo mit ansvar. Så det er jo klart 577 

mit ansvar. Jeg kan formentlig ikke løse opgaven alene, øh. Og dermed er det 578 
også nogle andres ansvar. Ligesom en del af af forklaringen, tror jeg, ligger i 579 
den måde, vi har indrettet det videnskabelige karriereforløb på, og det er jeg så 580 
ikke herrer over alene. Altså nu startede vi med at snakke 581 
stillingbekendtgørelsen osv. Ik., hvor vi igennem mange år har fået forfinet et 582 
system, der bestemt ikke tilgodeser kvinder, øh, når vi sammenligner med, kan 583 
man sige, hvad der ellers sker i den periode af ens liv. Altså det stejleste, det 584 
sværeste og det mest krævende forløb i den akademiske karriere, det er 585 
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formentlig adjunkt-forløbet, og det har vi lagt lige på et tidspunkt, hvor man 586 
familiemæssigt er allermest presset med at stifte familie, små børn øh, dårlig 587 
søvn og alt det der selvfølge, ik. Øh. Så så så det ansvar har jeg jo ikke alene. 588 
Det er et ansvar, vi har i fællesskab, det politiske ansvar i sidste ende også. 589 
Men inden for de rammer har jeg selvfølgelig stort ansvar i forhold til, hvad er 590 
det så vi kan gøre for at få det bedste mulige ud af det givet de vilkår, vi har. 591 
Og det har, kan vi sige, ledere og andre i organisationen selvfølgelig også, men 592 
de skal jo så, når vi nu laver sådan en struktur for tenure track og vi søger folk 593 
til vores stillinger, så skal de selvfølgelig gøre det øh, bedst muligt, med 594 
henblik på at sikre, at vi får udnyttet hele talentmassen. Og det er blandt andet 595 
den måde vi skriver stillingsopslag på. Jeg er jo ikke ned over hvert enkelt 596 
stillingsopslag, men jeg kan være med til at sætte nogle øh, nogle rammer, lave 597 
nogle modeller for, hvordan vi laver de her stillingsopslag. Men selvfølgelig er 598 
der et ansvar øh hele vejen i organisationen, for for at fylde de rammer ud. Og 599 
for den måde optræder ansættelsesudvalget på, ik, at man prøver at gå objektivt 600 
ind i det her, ikke lader sig styre af bias og gamle tradition, og ser bort for 601 
personlige hensyn osv. Ik. Øh. Så vi har alle sammen fælles ansvar, men 602 
selvfølgelig er det ultimative ansvar mit på CBS.  603 

 604 
38:03 – I  Er det nogle retningslinjer, der ligesom er sådan, begyndt at blive 605 

implementeret i CBS, eller er det noget i stræber efter at, bliver praktiseret 606 
mere?  607 

 608 
38:11 – N  Der er nogen, der er nødt til at øh, der er nødt til at have lidt hjælp ik, for at få 609 

præcist hvordan retningslinjerne ser ud i dag. Der er jo retningslinjer for, 610 
hvordan vi skal lave øh stillingsopslag og sammensætte bedømmelsesudvalg, 611 
sidder jeg faktisk og læste lidt på inden vi hoppede ind i det her møde, fordi det 612 
er noget med (utydeligt), hvordan vi lige diskuterer, øh, hvordan man 613 
sammensætter de her bedømmelsesudvalg. Så der er retningslinjer for de her 614 
ting, men det er jo noget, vi hele tiden løbende skal være opmærksomme på, 615 
om der er noget, der kan forbedres øh, i det her. Det er jo sådan en standard 616 
diskussion, og jeg er ikke sikker på, jeg helt har svaret, men fx når vi skal 617 
sammensætte et bedømmelsesudvalg, så har man sagt, det er vigtigt at have 618 
begge køn er repræsenteret i sådan et bedømmelsesudvalg. Det kan man sige, 619 
det, det kan der være meget godt i. Det kan også bare give det problem, hvis, i 620 
og med vi har færre kvinder end mænd ansat, så er der nogen der siger, så 621 
kommer det også til at lægge en meget større arbejdsbyrde på de kvinder, der er 622 
ansat, fordi de skal ligesom være få om at dele de her mange opgaver, der er 623 
med at være i de her ansættelsesudvalg, og dermed har de mindre tid til at 624 
dygtiggøre sig, kvalificere sig til de næste stillinger, fordi de skal tage sig af 625 
nogle opgaver, som i virkeligheden måske ikke er kvalificeret for dem selv, 626 
men som er med til at sikre det næste lag. Så det er jo sådan lidt en klassisk øh 627 
trait-off, der er i sådan en beslutning her, hvor nogle taler meget for det ene, og 628 
nogen taler for det andet, og og hvad er det rigtige at gøre her. Og det må jeg jo 629 
bare indrømme, det har jeg ikke nødvendigvis svaret på, men jeg kan sagtens 630 
forstå argumenterne på begge sider. Men øh. Så så vi bliver nok aldrig færdige 631 
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med at lave øh, eller optimere på vores måde at gøre tingene, og vi bliver 632 
formentlig også klogere undervejs, og det skal vi selvfølgelig altid tillade os 633 
selv også at blive klogere undervejs, hvis der er noget, der ikke virker. Nu var 634 
det, med det her pro-rektor-opslag, det var også et, nu laver vi et forsøg. Det 635 
kan være, det slå helt fejl, ik, men men hvis ikke du prøver, så finder du ikke 636 
ud af, om om om det kan være en vej frem, og nu kan man sige, det synes jeg 637 
jo har været ret succesfuldt i forhold til det vi så her, og det kunne jeg jo så 638 
godt tænke mig, man prøvede at eksperimentere med også andre steder på 639 
CBS, for at se, om man får lignende resultater. Så må vi jo se, om det virker, og 640 
begynde at skrive opslagene på en anden måde, så kan det være, det er det, vi 641 
skal have nogle retningslinjer for, om at opslag skal skrives på en anden måde 642 
end vi har været vant til. Så vi skal hele tiden blive klogere på, hvor, og det er 643 
jo vigtigt, at alle folk spiller ind med idéer til, hvordan vi kan gøre - både Sara 644 
Louise, og andre som hende, som har professionel forstand på det her, men jo 645 
også alle dem, der sidder med det, og kan se, hvad det er, der sker i praksis, når 646 
vi gør de her ting.  647 

 648 
40:27 – I  Hvad øh, hvad er din, eller måske CBS generelt, hvis du kan svare for det, hvad 649 

er holdningen til kvoteansættelser?  650 
 651 
40:36 – N  Jamen det er jo igen sådan en øh, hvor der jeg øh, hvis du spørger ud, så er det 652 

ikke det samme svar alle steder, og og, man kan sige et sted som Norge har 653 
man jo grebet det her, altså, meget mere altså med kvoter, ik. Jeg jeg, jeg tror 654 
min personlige holdning er den, at at jeg vil håbe, at vi kan klare det ved ikke at 655 
skulle lave kvoteansættelse. For det jeg hører fra nogle kvinder, er også, de 656 
ville ikke bryde sig om at blive ansat på en kvoteansættelse. Jeg må også sige, 657 
at hvis vi.... nu har vi kigget i 10 år på en saks, der ikke har flyttet sig ik, så 658 
hvis vi ikke kan finde på noget, er det måske, så kan jeg ikke udelukke på 659 
forhånd, at det vil kunne være noget, der skulle ske måske i en periode til at 660 
bryde den onde cirkel, ik. For hvis en del af det her handler om at at at man 661 
ubevidst kommer til at ansætte folk i sit eget billede, så mænd ansætter mænd, 662 
jamen så skal man måske have brudt den der for at skabe mere ligelig 663 
fordeling, og så kan man klare sig uden kvoter bagefter. Altså så så kvoter kan 664 
også for mig være et midlertidigt redskab til at bryde et mønster, man ikke har 665 
kunne bryde igennem mange år. Men vi er ikke, jeg er ikke der lige nu, hvor vi 666 
diskuterer aktivt, om vi skal gå ind og lave kvoter. Jeg håber stadig, vi kan løse 667 
det på en anden måde, fordi der er også så mange negative ting forbundet med 668 
det at lave kvoteansættelser. Men jeg vil ikke på forhånd udelukke, at det kan 669 
have en dragende effekt, og nogle steder i Norge tror jeg, man har haft god 670 
succes med det. Øh. Netop for at få brudt det her, ik.  671 

 672 
41:59 - I  Jo, bestemt. Øh, jamen nu snakkede vi lidt om kønsbalance før, og om den var 673 

god og fair på CBS. Øh. Du gav lidt indtrykket af, at der er kønsubalance på 674 
CBS generelt set, ik... 675 

 676 
42:16 - N  (Fumler lidt efter ordene) 677 
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 678 
42:17 - I  Altså du mener umiddelbart, at der er kønsubalance på CBS sådan generelt set.  679 
 680 
42:25 - N  Ja, jeg skulle bare lige være sikker, godt.  681 
 682 
42:27 – I  Lige præcis. Og at CBS jo også er i gang aktivt med at gøre noget ved det lige 683 

nu, men hvordan kan det præcis ses. Hvordan vil du mene... hvor starter 684 
arbejdet henne? Hvor kan man se det?  685 

 686 
42:41 – N  Arbejdet foregår mange steder. Du spørger hvordan det kan ses. Jeg vil sige, 687 

det kunne desværre ikke ses ret tydeligt i statistikker, altså den der andel af 688 
professorer, altså det hvor det kunne ses var på andelen af MSO-professorer, 689 
hvor der var kommet flere kvinder. Vi kan også se det, hvis vi går ind og kigger 690 
i øh, i nyansættelser, som hvor stor en del af af kvinderne udgør 691 
nyansættelserne. Den har også været stigende. Så det det, vi har jo.... typisk 692 
taler vi jo flow og stuck, ik. Altså, vi kan se det lidt tydeligere i flow, altså dem 693 
der kommer ind, at der sker en bedre balance uden at den er perfekt endnu, men 694 
det har en meget langsom effekt ovre i stocken, som er så stor, ik, fordi hvis der 695 
kun kommer, kun kommer en lille smule lunken vand ind i en kold 696 
svømmingpool, så tager det lang tid at varme den op, ik. Øh, for at bruge et 697 
billede for det. Så vi kan se, at der sker noget, ik. Det vi hele tiden skal spørge 698 
os selv om, det er: går det stærkt nok, fordi vi kan jo ikke bare sige, vi er 699 
tilfredse med at det er løst om 100 år. Det duer ikke. Så vi skal hele tiden prøve 700 
at finde ud af, hvor er det vi kan gøre noget mere. Om det er i den måde vi 701 
formulerer vores opslag på, om det er vores kvalitetssikring, altså vores 702 
bedømmelsesudvalg, ansættelsesudvalg osv., om det er den måde vi beder folk 703 
skrive deres ansøgninger på eller – og den hælder jeg også til selv – eller og, at 704 
der er en del i vores struktur, som gør, at der sker en, kan vi sige, en implicit 705 
fravælgelse eller et bevidst fravalg øh. Det tror jeg er en øh, det tror jeg er en 706 
helt afgørende faktor. Og så kan du sige, jeg kan ikke gå ind og ændre i 707 
stillingbekendtgørelsen, nej, men kan vi så gøre nogle ting, hvor vi så 708 
kompenserer for de ting, som følger af en stillingbekendtgørelse. Og det er jo 709 
sådan noget som Alex han sidder og hygger sig med i øjeblikket, ik. Jeg skrev 710 
lidt med ham her i morges for at høre, hvordan det gik, fordi hvad er sådan 711 
nogle tiltag, vi kan lave, hvis vi nu ved, at det der med at være adjunkt typisk 712 
falder sammen med at man er gravid og på barsel. Hvordan kan vi så lave nogle 713 
strukturer rundt omkring det, som gør det nemmere at være på barsel og 714 
komme tilbage uden at føle sig sat bagud øh, i det her. Og jeg har tidligere 715 
siddet øh i mine tidligere job, og siddet og lavet sådan en handlingsplan, hvor 716 
der er kommet mange idéer. Skulle man sørge for, at der altid var en babysitter 717 
med ude, når man skulle på konferencer, når man kom tilbage og havde små 718 
børn, så skulle jeg sørge for, at der var midler til at have en med, som kunne 719 
tage altså, man er nødt til at have sit barn med, hvis man ammer stadigvæk, så 720 
skal man være, så kan man ikke rejse ud af landet, øh, det er typisk ret svært, så 721 
hvordan kan vi så lave nogle nogle strukturer omkring det, der faktisk gør det 722 
muligt at tage på konference for for kvinder med små børn. Der kan man sige, 723 
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der er mændene stillet anderledes ik, de er ikke afhængige af de her fysiske på 724 
barn hele tiden. Så så der er mange, og noget er det selvfølgelig koster penge, 725 
det er det mindste problem, tænker jeg i virkeligheden, og så er der noget, man 726 
er nødt til at gøre det på den måde, under en masse begrænsninger også, som 727 
offentlig institution, hvad må vi bruge penge på, og hvad må vi gøre i sådanne 728 
situationer. Vi må ikke forskelsbehandle og ja. Men så jeg går ud fra, at Alex 729 
han sidder og er kreativ lige i øjeblikket sammen med Sara Louise og prøver at 730 
komme op med nogle idéer til, hvad er det så vi kan gøre, for at prøve at 731 
modvirke nogle af de ting, der ligger i strukturer, vi er underlagt.  732 

 733 
45:35 – I  Ja. Øh. Nu tabte jeg lige tråden, kan jeg se, sorry.  734 
 735 
45:47 - I2  Skal jeg lige bidrage her? Nu tænker jeg, du, der bliver snakket meget omkring 736 

det her med, at der er nogle områder, som er øh, er mandsdomineret, nogle 737 
stillinger, nogle fagområder også. Er det dig indtryk, at der lige så meget, altså 738 
at den anden vej rundt, altså. Der tales jo meget om at få kvinder i 739 
mandsdominerede stillinger og mandsdominerede fagområder. Er der også den 740 
modsatte udfordring på CBS, hvor der arbejdes aktivt mod at få mænd i 741 
kvindedominerede stillinger og fagområder?  742 

 743 
46:20 – N  Nok mest på det administrative område, ik. Øh, tænker jeg, og det er ikke 744 

noget, der har været italesat ret meget, men det synes jeg ikke man må glemme, 745 
og det taler Alex og jeg også en del om. Nu har der været meget fokus på det 746 
videnskabelige område, hvor man, uden I må hænge mig helt op på det, så 747 
tænker jeg ikke, der er mange fagområder, der decideret er kvindedominerede 748 
øh på CBS. Det er ikke sådan, det kan godt være, der er nogle enk... det er i 749 
hvert fald ikke så tydeligt, øh, som, og man kan sige, de overordnede tal taler 750 
også deres tydelige sprog at det, at det, men selvfølgelig er der forskel. Altså 751 
kigger vi på et område som finansiering, så er der vist ikke nogen kvindelige 752 
professorer overhovedet andet end gæsteprofessorer, men de så, man kan sige 753 
på adjunktniveau er der begyndt at komme flere flere kvinder ind. Så må vi så 754 
se, om de forhåbentlig også fortsætter igennem systemet, ik. Så selvfølgelig er 755 
der forskelle. Og man kan sige finansiering er også et af de steder, hvor der på 756 
studierne er relativt mange øh mænd i forhold til kvinder. Så nogle gange er der 757 
også en sammenhæng mellem de her ting, ik. Så men men jeg har ikke noget 758 
indtryk af, at vi har store områder, hvor, videnskabelige områder, som er sådan 759 
heftigt domineret af kvinder.  760 

 761 
47:25 - I2  Nej. Vil du så sige at det i virkeligheden er vigtigt for CBS at der er et 762 

særpræget fokus på måske netop på at hyre kvinder, som der jo også ses med 763 
det her pro-rektoropslag, som ikke appellerede udelukkende til mænd, var vist 764 
formuleringen, var det ikke det?  765 

 766 
47:39 – N  Det tænker jeg generelt, der er altså. Jeg synes ikke det er tilfredsstillende at vi 767 

har en professorfordeling, der hedder 75/25, eller hvad den præcist hedder øh. 768 
Det skal vi da afgjort arbejde på, ik. Øh. Og det skal vi gøre via alle de ting, vi 769 
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har snakket om her ik. Vi skal have flere kvindelige ansøgere, vi skal have flere 770 
godt kvindelige ansøgere, vi skal være sikre på, at vi i vores bedømmelse- og 771 
ansættelsesprocedurer ik får lagt nogle bias ind, øh, den måde vi bringer folk 772 
frem til de her stillinger på, det er jo også en stor del af det. Er det talent line, 773 
og hvordan vil vi sikre, at den også øh er i orden, så der er rigtig mange, altså 774 
det er virkelig en kompliceret problemstilling, det her, for jeg tror, der er rigtig 775 
mange knapper, man kan skrue på - det kan selvfølgelig også være positivt, så 776 
vi lige finder den, så forhåbentlig begynder det at give en effekt, ik. Hvor 777 
kvoter, kan man sige, måske er det ultimative redskab øh, man kan bruge for at 778 
få skubbet til det her, ik.  779 

 780 
48:29 - I2  Ja. Hvad med sådan noget som soft quotas i stedet for ren kvoteansættelse, er 781 

det noget, du vil vurdere, var måske et redskab man kunne gribe til før eller?  782 
 783 
48:40 – N  Prøv lige at sig... Jeg kunne ikke høre... 784 
 785 
48:42 - I2  Soft quotas. Jeg ved ikke, om det har et dansk øh, en dansk måde at sige det på 786 

også men.  787 
 788 
48:48 - N  Selvfølgelig er det det. Altså jeg synes ikke vi på forhånd skal afskrive nogen 789 

redskaber i det her. Vi er nødt til at overveje ik, og det er også det, jeg har bedt 790 
Alex og den her gruppe om: kom med et bruttokatalog med idéer til, hvad vi 791 
kan gøre, så vi har en ligestillingshandleplan, øh, og så må vi jo, så må vi kigge 792 
i det, og så vælge de ting, vi øh, vi synes, vi vil gå videre med. Og der kan jo 793 
være nogle afvejninger, skal vi ligge hårdt eller blødt ud, og der er selvfølgelig 794 
også noget med, hvad er praktisk muligt øh, hvad har vi hjemmel til at gøre 795 
som offentlig institution, øh, og hvad koster det i sidste ende, det skal vi 796 
selvfølgelig også sådan set kigge på hele tiden, en forsvarlig forvaltning af 797 
midler. Så jeg regner med, at øh, at der kommer et katalog der, og at vi kan 798 
bruge det til at lave en ligestillingshandleplan. Ambitionen er at vi har, altså vi 799 
har ikke i øjeblikket en decideret ligestillingshandleplan, men det håber jeg, vi 800 
får øh, i løbet af 2021.  801 

 802 
49:37 - I2  Skal der ikke også ligge en handlingsplan i forhold til ligestilling nu her i 803 

forhold til finansiering på forskningsområdet? Ellers har jeg....  804 
 805 
49:45 - N  Hvis man vil søge nogle fonde, og det vil jeg sige (grin overdøver ord), hvis 806 

nogen skulle være imod at lave en ligestillingshandlingsplan, så hvis vi ikke 807 
har det, så var der nogle fonde, vi ikke kan søge, ik. Det øh, det er blandt andet 808 
EU-systemets øh, hvor der, hvor der er krav om en ligestillingshandleplan. Men 809 
altså, det er jo, det er jo sølle at skulle være nødt til at ty til det argument for 810 
noget, der giver god mening i sig selv, ik. Men men, det er i hvert fald et ekstra 811 
argument, får at lave det. Selvfølgelig skal vi have en ligestillingshandleplan, 812 
når vi kigger på de tal, vi har øh. Og der er en masse ting, man kan gøre, og vi 813 
kan lade os inspirere af, at andre har gjort det. Det er jo ikke fordi det er 814 
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umuligt at skabe ligestilling, øh, og vi skal have lidt tryk på, ik, så det ikke er 815 
noget, der tager 100 år.  816 

 817 
50:27 - I2  Skal jeg sende tilbage til interviewguiden facilitator.... (der grines) 818 
 819 
50:35 – I  Yes, jamen øh, vi bevæger os lidt tilbage til til øh jobopslag og sådan sprog i 820 

jobopslag, og der er det jo nok med pro-rektor-stillingen som udgangspunkt for 821 
dit vedkommende. Øh, men vil du sige, at sprog sådan generelt set, er kønnet?  822 

 823 
50:55 – N  Ja det, det lagde jeg mig, altså det er ikke noget jeg har, må jeg indrømme, har 824 

tænkt så meget over selv, men men jeg lytter jo til, hvad hvad hvad kloge folk 825 
ved, og det kan jeg jo (griner), og det tror jeg på, at det er, og jeg kan også godt 826 
se, at hvad vi snakkede om før ik, med det her, hvis sprog også er den måde vi 827 
laver vores sætninger på; vi vil gerne have, du er, altså vi vil gerne have at du 828 
er beslutningsdygtig eller handlekraftig, men ikke begrunder hvorfor. Altså det 829 
er også at være kønnet i sproget, jamen så accepterer jeg og lytter til hvad kloge 830 
folk fortæller mig. Der er jeg nået der, jeg erkender blankt, det er ikke noget, 831 
jeg har selv har været så opmærksom på tidligere, men jeg elsker at lære, ooog 832 
anerkender her, her var et område, og det synes jeg var super-spændende. Så 833 
jeg kan sagtens se, at det stillingsopslag, vi endte med at skrive, er fuldstændig 834 
anderledes end de stillingsopslag, vi tidligere har skrevet. Så hvis der med det 835 
ligger noget kønnet sprog, så ja.  836 

 837 
51:54 – I  Men synes du, synes du det sådan ligesom er vigtigt at tage fat i eller noget at 838 

arbejde med, fordi nu siger du, du havde jo ikke tænkt over det, og det kan der 839 
jo sagtens være nogle andre, der ikke gør, øh, udover dem, som selvfølgelig, 840 
ligesom Sara Louise, er specialiseret inden for det. Men synes du, det er vigtigt 841 
at tage fat i, det her med om sprog er kønnet?  842 

 843 
52:12 - N  Jamen, hvis vi kan se, det har en effekt, øh, så synes jeg det øh, så synes jeg det 844 

er vigtigt, ik. Så det er jo, min tilgang til det her ville være, når jeg ikke selv 845 
ved, så lad os prøve at eksperimentere med det, ik. Så nu har vi gjort, vi har 846 
rigtig mange eksempler på, hvordan vi har gjort det på den ene måde, nu prøver 847 
vi at lave noget andet for, ud fra en tro og en viden fra forskning om, at det her 848 
burde have en effekt, lad os se, om det også flytter noget øh på CBS. Man kan 849 
sige, jeg har ikke fået bevis for det modsatte med det her opslag, så jeg synes 850 
da klart, det er noget vi skal prøve at være opmærksomme på, for at se om vi 851 
kan, øh, om det kan flytte det. Men igen, det er farligt at hænge sine valg på én 852 
ting, fordi jeg tænker, der kan være så mange andre ting, der, så vi må ikke 853 
blive, vi må ikke blive, vi må ikke have skyklapper på eller blive snæversynet 854 
her og så tro, nu løser vi det med sprog et i det her. Der er rigtig mange ting 855 
rundt om, som man også skal have fokus på. Og det gør vi her iblandt....  856 

 857 
52:59 - I2  Jeg bryder lige hurtigt ind engang til, jeg synes du kommer med en lidt 858 

interessant pointe her nemlig i forhold til, at det er noget, der skal prøves af på 859 
CBS, og noget som, det lyder i hvert fald på mig som om, at du synes det er 860 
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noget, der har været interessant at arbejde med og meget nyt. Når du siger, det 861 
skal prøves af på CBS, er det så noget, der foregår oppe her i de lag, du sidder, 862 
eller er det også noget, du vil forsøge at brede ud måske til de institutledere, 863 
som i virkeligheden sidder meget, kunne jeg forestille mig, med ansættelser og 864 
rekruttering?  865 

 866 
53:27 – N  Det er klart noget jeg vil forsøge at brede ud. Jeg har også, jeg har også været 867 

ret tydelig om det i min italesættelse af institutlederne, altså jeg har forklaret, 868 
når vi har diskuteret, institutlederne har også givet input til stillingsopslaget, og 869 
forklaret hvorfor vi har lavet det her. Jeg har været helt åben omkring, at jeg 870 
har modtaget hjælp fra noget, der har mere forstand på det her end mig selv, 871 
altså. Jeg har ikke sådan en en stolthed om, at det vil jeg ikke kunne modtage 872 
hjælp og blive klogere undervejs, ik, så det synes jeg. Så der er jo flere læringer 873 
i det her. Altså, flere rollemodelseffekter; 1. ja, vi skal turde eksperimentere og 874 
gøre noget andet, og vi skal turde lære af dem, der ved noget mere om det her 875 
end os selv, ik. I stedet for at tro, at vi har øh, alle svarene, fordi vi er blevet 876 
leder eller rektor for universitet, så skal man have svarene på det hele, ik. Den 877 
der læring hele livet ik, og vi kan blive klogere, og vi skal være villige til at 878 
eksperimentere, ja, det kan i tro. Så ja, det vil jeg bestemt prøve at påvirke øh 879 
institutledere og, hvad kan man sige, i første omgang er det jo min pro-rektor, 880 
der skal ansætte institutledere, så det ville være oplagt næste sted at tage fat. 881 
Øh. Universitetsdirektøren, der ansætter en række af de administrative ledere, 882 
men også dekaner, der ansætter øh, administrative ledere, og så næste lag igen. 883 
Så ja, klart. Og så vil vi prøve at samle erfaringerne sammen og høre, om det 884 
var en isoleret erfaring, vi havde med pro-rektor, eller om det faktisk er noget, 885 
der kan give en effekt andre steder. Så ja.  886 

 887 
54:43 – I  Ved du, om der har øh, om der har været arbejdet med det, hvad siger man, 888 

længere nede i forhold til opslag. Eller er det der pro-rektor-opslag, er det 889 
ligesom sådan den første egentlige arbejde med øh, med sproget og 890 
formuleringer, som er lidt mere...  891 

 892 
55:02 – N  Det er et godt spørgsmål. (Fumler lidt med ordene), det vil jeg jo ikke sige, der 893 

ikke har været. Men det ved jeg simpelthen ikke nok om, for det er ikke mig, 894 
der sidder med de andre, men men jeg tror nok, at at ej, jeg tænker, det er ret 895 
anderledes end vores normale opslag, det her ik. Det er ikke sådan, så at man 896 
ikke er arbejdet med det, så når der ikke har det. Men jeg tænker stadigvæk 897 
room for improvement, ik øh. Vi er ikke færdige her...  898 

  899 
55:24 - I  Men det er ligesom sådan en en milepæl for fremtidigt arbejde, det der pro-900 

rektor-opslag. Altså er det et udtryk for, at I vil prøve at køre det videre ligesom 901 
I har gjort med pro-rektor-opslaget... forsøget? 902 

 903 
55:40 – N  Sådan så du... milepæl, det lyder som om, så har vi lavet noget …  904 
 905 
55:44 – I  Ja, det var måske lige forkert formuleret... 906 
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  907 
55:46 – N  … vi skal rose os selv mere, så er det i hvert fald Sara Louise, der skal have 908 

roser for det her, ik. Øh. Jeg har sådan set bare været i skole, øh, og lært noget i 909 
den her proces, så men det er da klart, det er klart en måde vi vil arbejde mere 910 
på, ik. Jeg vil sige, jeg er blevet klogere på sådan nogle: nå ja, det kan jeg da 911 
godt se, når jeg sidder og læser det, ik. Altså, og jeg kan jo godt se, at det 912 
resultat, der kom ud af det, var helt anderledes, og også den feedback, vi har 913 
fået fra en del ansøgere, med de synes det var et spændende og anderledes 914 
opslag, der tiltalte dem, ik. Så det skal vi.  915 

 916 
56:19 - I  Ja, øh. Og i forhold også til pro-rektor-opslaget, der siger du, at I tænkte rigtig 917 

meget over at uddybe øh de forskellige punkter, og der vil jeg så gå ud fra, at I 918 
også har tænkt over, hvilke ord og sætninger, I har brugt, øh, men har I også 919 
tænkt på netop i forhold til køn, eller har det mere bare været for at specificere 920 
de krav, øh, I har haft?  921 

 922 
56:50 – N  Nah, men jeg tror Sara Louises pointe var jo, at netop det her med, at 923 

forskning, som jeg har forstået det, viser, at hvis du bare har en række bullets 924 
med en masse krav, så det er lidt uklart hvorfor man skal de her ting, så er der 925 
sådan noget med, at at, der er noget, der viser, at hvis kvinder ikke kan sætte 926 
hak ved dem alle sammen, så søger de, så søger de ikke, men hvis de kan se 927 
hvorfor de er begrundede, og at vi måske samtidig skriver, at vi er godt klar 928 
over, at vi kan nok ikke få en, der kan det hele, øh, i det her. Så ja, det har 929 
været en overvejelse. 1, det her med at være øh, at begrunde, der er jo ikke 930 
noget problem med at stille krav, hvis man, hvis kravene giver mening, ik altså. 931 
Så så så, det det, det tænker jeg klart har været, et et et ja, kan vi sige, et input 932 
her...  933 

 934 
57:38 – I  Har der også været sådan øh, altså direkte fokus på ord? Fordi studier viser jo 935 

også, at kvinder og mænd reagerer forskelligt øh på ord, bestemte ord, eller har 936 
der været fokus på det, eller har det mest bare været sådan opsætningen eller 937 
hvad man siger, af selve opslaget? 938 

 939 
57:56 – N  Jah, det er et godt spørgsmål. Der er jeg faktisk lidt svar skyldig. Det kan godt 940 

være, vi også sorterede lidt i øh... Det det (griner) det kan godt være. Vi havde 941 
en lang, en masse udveksling der omkring det, og det kan også være at der er 942 
nogle ord, der røg ud der, som... det kan jeg faktisk ikke huske. Men I må gerne 943 
prøve at spørge hende, det kan være, hun har, det kan hun nok bedre huske end 944 
mig. Altså bed mest mærke i det her med, at øh, at det med at skrive, at det var 945 
ok, at man ikke opfylder alle krav, og netop begrunde de forskellige ting øh, i 946 
øh, de forskellige krav, ik.  947 

 948 
58:37 – I  Jo. Var der nogle øh bestemte overvejelser I gjorde, da I skulle vælge hvilke 949 

platforme, den her pro-rektor-stilling skulle slås op på? Og var der i den 950 
forbindelse indtænkt køn her også?  951 

 952 
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58:51 – N  Ja. Øh, det var der.  953 
 954 

(Off the record) 955 
 956 

Og så tilbage til dit andet spørgsmål, i den måde vi har øh, hvor slog det op 957 
osv. Ja ja, noget af det har været med henblik på at prøve at appellere til begge 958 
køn, men noget af det har også bare været en protest mod den måde man 959 
normalt gør det her på. Typisk så bruger man en masse penge på at hyre et af 960 
de her rekrutteringsbureauer, øh, hvad hedder det, I kender dem jo selv, nu kan 961 
jeg ikke huske de der navne, det har jeg glemt, og det koster mellem en halv og 962 
en hel million, eller noget i den stil, at få dem til at køre en rekrutteringsproces. 963 
Og det bliver meget øh, kan man sige, det kommer, min erfaring er, at det 964 
kommer der ikke nødvendigvis noget nyt ud af, altså sådan nogle stillinger til 965 
universitetsverden. Øh, og dermed ender man måske med at reproducere noget 966 
af det, vi allerede ser. Så det valgte jeg bort, øh, tidligt, både for at undgå at 967 
reproducere, øh, tidligere mønstre og af hensyn til ordentlig forvaltning af 968 
skatteydernes penge. Jeg vil hellere bruge pengene på at lave ordentlige 969 
uddannelser for jer end en million på et rekrutteringsfirma, som ikke giver 970 
noget nyt. Jeg gjorde jo det, at jeg bad et nyt konsulentfirma, som beskæftiger 971 
sig med universitetsverden, om at lave en search og sige; vi skal bruge en pro-972 
rektor, der kan begå sig på dansk, så I skal searche i Skandinavien og andre 973 
steder, hvor man ville kunne få dansk, og jeg vil gerne have, I kommer tilbage 974 
med 20 kandidater, hvoraf mindst, og jeg tror vi aftalte 12 eller 14 skulle være 975 
kvinder. Og det var igen på Sara Louises anbefaling: kræv det fra starten, at der 976 
skal være en ligelig fordeling, og det kan godt være, at jeg kun krævede 10, 977 
men så kom de tilbage med lidt flere kvinder end mænd, for de forstod også 978 
godt, heldigvis også godt pointen i det her. Så vi lavede en search, også med 979 
henblik på at få vores øh, vores mindset ud og se, hvem sidder der egentlig 980 
derude, så vi igen ikke bare laver den der med, at vi tager det vi lige kender øh, 981 
til den her stilling. Så det var ret bevidst med den her search-del. Så valgte, 982 
hvad kan man sige, omkring opslag, der har vi jo i virkeligheden ikke brugt, 983 
altså vi har brugt øh opslag på internettet primært øh. Så både at vi 984 
markedsførte på de sociale medier, men vi har slået op på nogle platforme, 985 
hvor vi ved, de læser. Jeg valgte, altså de store dagbladsannoncer fra af samme 986 
grund, jeg tror ikke, det tiltrækker øh nogle nye og måske slet ikke øh, et nyt 987 
felt, det reproducerer i bedste fald og så koster det en bondegård at have en en-988 
sides annonce i Politiken. Så både ud fra et sparsommelighedssynspunkt og så 989 
ud fra et synspunkt om ikke at reproducere de traditionelle øh mønstre ved 990 
ansættelser, så valgte vi at gøre det anderledes på den her måde. Så ikke kun 991 
for at få kvinder, men det var for, kan vi prøve at slette den historie og prøve at 992 
gøre noget andet øh. Giver det mening?  993 

 994 
1:02:55 - I  Ja, det giver god mening.  995 
 996 
1:02:57 – I2 Må jeg knytte en kommentar eller et spørgsmål til det? Nu tænker jeg, meget af 997 

det, du snakker om i forhold til det her pro-rektor—opslag og i hele taget den 998 
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måde, det er gjort på, det samarbejde der er indgået, de platforme det er 999 
kommet ud på, handler rigtig meget om en nytænkning af hvordan hyrer vi i 1000 
academia. Er det noget som der vil være et gennemgående fokus på... Jeg 1001 
tænker, kommer der til at være en en gennemgang af den rekrutteringsproces et 1002 
eller andet sted, der finder sted på CBS, øh?  1003 

 1004 
1:03:27 – N  Altså vi har ikke lagt op til sådan kan vi sige, nu øh, nu laver vi en gennemgang 1005 

af det hele, men det er jo et af, kan man sige, det er noget, som er blevet større 1006 
opmærksomhed på, både Forskningsdekanen i dag ‘s rolle, men også en del af 1007 
Ingers rolle, ik, at sikre at de processer, vi har, øh, hele tiden er up to date. Vi 1008 
kan ikke, vi kan ikke lave alting fuldstændig om, når vi ovre og tale 1009 
videnskabelige stillinger. Nogle steder er det sådan, at der nærmest er sådan 1010 
nogle markeder for, hvor man er nødt til at være til stede. Men jeg har en klar 1011 
forventning om, at vi hele tiden er inde og kigge på det her. Jeg har en klar 1012 
forventning om, at Alex og den gruppe kommer med nogle bud på, hvad vi skal 1013 
gøre anderledes, og at vi i forlængelse af det kommer til at gøre nogle ting 1014 
anderledes og implementere nogle andre ting. Præcist hvad det er, det ved jeg 1015 
ikke, for jeg har ikke hørt fra ham. Jeg har prøvet, men han ville ikke sige noget 1016 
i morges. Jeg gætter på, der kommer nogle bud der på, hvad vi kan gøre 1017 
anderledes i rekrutteringsprocessen. Om det så er i forhold til formulering af 1018 
jobopslag eller tiden, der var en anden ting i øvrigt med der her pro-rektor-1019 
opslag. Vi prøvede også at have rigtig god tid til det, for at være sikker på, at 1020 
det netop igen for at undgå bare at få de usual suspects ik. At vi kunne nå ud til 1021 
nogle andre for at bryde de gamle mønstre osv. i det her. Så jeg har en klar 1022 
forventning om, at der med ligestillingshandleplanen kommer nogle ting, som 1023 
vi kommer til at gøre anderledes eller kommer til at optimere på eller prøve 1024 
noget, og så at, som I kan fornemme, er jeg også meget tilhænger af, at måden 1025 
at komme ud af nogle gamle mønstre på, det er ved at eksperimentere, ik. Både 1026 
for at blive klogere, men også bare for at få brudt nogle af de her mønstre, som 1027 
vi er i.  1028 

 1029 
1:04:58 - I  Ja, bestemt.  1030 
 1031 

INTERVIEWET AFSLUTTES 1032 
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Appendix O 

Interview Dean/KU (m) 

 

I = Interviewer 

J = Jacob Graff 

 

 

00:01:06 – J  Skal jeg fortælle lidt om mig selv, så I ved... altså hvad min erfaring er og 1 
sådan noget eller kommer det som del af interviewet? 2 

 3 
00:01:11 – I  Ja, men det er faktisk det første spørgsmål, eller hvad man siger. Det kunne 4 

være rart lige at få en introduktion, ja. 5 
 6 
00:01:19 – J  Jamen altså, jeg hedder jo Jacob Graff Nielsen, som I ved. Jeg er dekan for det 7 

juridiske fakultet, og det har jeg været i snart 7 år. Jeg har været i 8 
universitetsledelse i godt 15 år, og har altid været ansat på universitet lige siden 9 
jeg blev færdig som cand.jur. Så røg jeg ind som Ph.d.-studerende, og troede 10 
jeg skulle skrive en Ph.d.-grad - jeg ville egentlig have været ude og være 11 
advokat. Og så fik jeg en karrieremulighed på universitetet, og der er jeg rigtig 12 
glad for at være, så der er jeg blevet. Så jeg har været i ledelse i mange 13 
forskellige funktioner. Så jeg har været Ph.d.-skoleleder, altså ansat Ph.d.-14 
studerende i nogle år - det var noget af det jeg startede med. Og så senere har 15 
jeg været institutleder i en række år, og så blev jeg så dekan for godt 7 år siden. 16 
Og i alle de funktioner har jeg været involveret i ansættelsessager. Det vil sige, 17 
dem har jeg rigtig rigtig mange erfaringer med: både at ansætte Ph.d.-18 
studerende, videnskabelige assistenter, post.doc adjunkter, lektorer og 19 
professorer. Så det er hele vejen igennem. Jeg er også en del med i de 20 
ansættelsesprocesser, der har med ansættelse af ledere at gøre. Så jeg har været 21 
med til at ansætte prodekaner, og jeg har været med til at ansætte prorektor for 22 
Københavns Universitet. Så på den måde har jeg været med i mange, mange 23 
forskellige typer ansættelsesprocesser, både videnskabelig og administrative. 24 
Så det er min baggrund sådan helt kort. Jeg er professor i skatteret, så det er mit 25 
fag. Skatteret det er mit fag, som jeg arbejder med, men nu bruger jeg mest tid 26 
på ledelse og mindre tid på forskning vil jeg sige. Sådan som det er nu i hvert 27 
fald. 28 

 29 
00:02:50 - I  Perfekt, yes. Jeg skal lige sige, at vi har en masse spørgsmål stående her. Det er 30 

også derfor, jeg måske kigger lidt til siden. Men hvis der er noget, du ikke kan 31 
svare på, så er det selvfølgelig helt okay. Så går vi bare videre. 32 

 33 
00:03:06 - J  Det er fint. 34 
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 35 
00:03:08 – I  Og vi skal også lige gøre opmærksom på, at vi optager. Nu kan I huske - vi har 36 

ikke fået samtykkeerklæringen fra dig endnu, vel? 37 
 38 
00:03:20 – J  Nej, den skal jeg nok sende. Det bliver nok sådan at jeg sender den på e-mail, 39 

for jeg har ikke mulighed for at printe den ud. 40 
 41 
00:03:27 – I  Vi skal bare sikre os, at det er okay at vi både optager og bruger det, du siger I 42 

opgaven. 43 
00:03:34 – J  Det er helt ok. 44 
 45 
00:03:36 – I  Og hvis det er, at der kommer nogle spørgsmål undervejs, som du ikke kan 46 

svare fra KU's side af, så må det også godt være din personlige holdning, du 47 
kommer med. Det er helt op til dig selv. 48 

 49 
00:03:51 – J  Hvad er i mest interesseret i? (Small talk omkring vores præferencer) 50 

 51 
00:04:35 – I  Jeg tænker bare, vi går stille og roligt i gang. Så hvor bekendt er du med den 52 

nye stillingstruktursbekendtgørelse, der kom i 2020? 53 
 54 
00:04:47 – J  Den er jeg sådan rimelig godt bekendt med, synes jeg. Vil jeg sige, det er jeg. 55 
 56 
00:04:52 – I  Er det sådan lidt overordnet, hvor du ved, hvad den indeholder eller det ned i 57 

detaljer skulle jeg til at sige. 58 
 59 
00:04:58 – J  Jeg ved ikke, om jeg kan alle detaljer, men jeg kan i hvert fald de overordnede 60 

ting, blandt andet at professor MSO-stillingen blev udfaset, og også at sådan 61 
noget som studielektor, studieadjunkt-stillinger. blev bredt lidt mere ud. Så jeg 62 
er rimeligt godt bekendt med den, men ikke sådan fuldstændig ned i detaljer. 63 

 64 
00:05:14 – I  Ved du, om der er blevet implementeret nogle nye tiltag ude hos jer i forhold til 65 

rekruttering efter den nye stillingsstruktur? 66 
 67 
00:05:22 – J  Ja, det er der, ja. Altsåå, det er der. Dels så er der det her med studieadjunkter, 68 

studielektorer, som er nogle stillinger, der blev åbnet lidt mere op for i forhold 69 
til tidligere, og det betyder, at der blandt andet på det juridiske fakultet at vi 70 
begyndte at bruge dem. Vi har slået stillinger op, som vi vi faktisk er ved at 71 
besætte lige i øjeblikket. Og det vurderede vi, at vi ikke havde mulighed for at 72 
gøre før. Vi var heller ikke så interesserede i det, så disse stillinger i hvert fald 73 
blevet mere interessante. Så er professor MSO-stillingerne blevet udfaset, og 74 
det betyder, at man ikke kan bruge dem længere, og... vi var faktisk begyndt at 75 
bruge dem. Jeg tror, der var mange, der begyndte at holde op med at bruge, 76 
hvis man kan sige det på den måde. Men vi var faktisk begyndt at bruge dem på 77 
fakultetet godt 3-4 år før, at de så blev afskaffet. Så det var lidt surt, men der er 78 
noget andet på vej, som ligesom erstatter det, nemlig et promotionsprogram på 79 
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Københavns Universitet, som i virkeligheden er noget som... man kan kan ikke 80 
sige, at det skal erstatte MSO'en, som i hvert fald træder i stedet for. 81 

 82 
00:06:27 – I  Og hvad går det ud på? 83 
 84 
00:06:29 – J  Promotionsprogrammet? 85 
 86 
00:06:30 – I  Ja 87 
 88 
00:06:31 – J  Promotionsprogrammet er et program, som Københavns Universitet har 89 

arbejdet på i et antal år faktisk, og som også har betydet, at man har været i 90 
dialog med ministeriet om at få ændret ansættelsesbekendtgørelsen. 91 
Promotionsprogrammet går kort fortalt ud på, at man giver lektorer mulighed 92 
for at indstille sig selv til at komme ind på promotionsprogrammet. Og så er 93 
der så en proces, hvor man foretager en vurdering af, hvem der skal ind på 94 
promotionsprogrammet. Og der står sådan lidt i det... I de regler man er ved at 95 
lave på KU... Det er nemlig ikke udstedt endnu, det her program. Det er ikke 96 
vedtaget endnu. Det er lige på trapperne. Så øh... man indstiller jeg selv til 97 
institutlederen, og så vurderer institutlederen, om man skal til et review - det er 98 
sådan en form for forbedømmelse, hvor der er nogle eksterne reviewere, der 99 
kigger på, om man er god nok til at komme ind på programmet. Og hvis de så 100 
indstiller, at man kommer ind på programmet, så tager dekanen endeligt stilling 101 
til, hvem og om man kommer ind på programmet. Hvis man kommer ind på 102 
programmet, så vil man i, så vidt jeg husker, 6 år gennemgå nogle forskellige 103 
evalueringer, herunder også en midtvejsevaluering og kan så undervejs som i 104 
den fase indstille sig selv til at blive bedømt som professor. Og bliver man så 105 
bedømt positiv til professorat, så træder man ind i professorat uden opslag. Så 106 
det minder om et tenure track adjunktur, hvor man jo kommer ind i adjunkturet, 107 
og hvis man kommer igennem de forskellige trin, der er i det, og bliver bedømt 108 
positivt, så glider man ind i et lektorat uden at skulle søge et opslag i 109 
konkurrence med alle mulige. Og det er meget tæt på at være færdig på KU. Og 110 
det har været rigtig lang tid undervejs. Så jeg tror KU vil være det første 111 
universitet, der begynder at bruge det, hvis det... og jeg tror, det kommer ind. 112 
Jeg forventer, det bliver meldt ud inden for et par måneder. 113 

 114 
00:08:29 – I  Ja, spændende. Vil du sige, at der var nogle særlige fagområder eller stillinger 115 

ude ved jer, som er præget af enten over- eller underrepræsentation af kvinder? 116 
 117 
00:08:42 – J  Ja, det er der helt klart. Altså Københavns Universitet har jo få kvinder i 118 

professorlaget. Og det er noget vi har arbejdet med - haft en handleplan, der 119 
hedder karriere, køn og kvalitet, som faktisk er udløbet nu, men hvor mange af 120 
de principper, der var i den, er blevet fastholdt. Og det betyder blandt andet, for 121 
at komme med et eksempel, for der er mange elementer i den handleplan, men 122 
et eksempel i den handleplan er, at hvis det ikke er ansøgere af begge køn til en 123 
stilling, så kan den som udgangspunkt ikke besættes. Og det har jeg oplevet på 124 
det juridiske fakultet, at jeg havde et professorat, der kun blev søgt af mænd. Så 125 
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måtte jeg bare sige: ja... det var ærgerligt. Så kan man så søge rektor om 126 
dispensation, men det valgte jeg ikke at gøre. Jeg anså det ikke som 127 
tilfredsstillende. Så er det bare et eksempel. 128 

 129 
00:09:30 – I  Blev der så lavet en ny søgerunde eller så blev den bare ikke besat? 130 
 131 
00:09:36 – J  Så har vi i mellemtiden nedsat søgekomiteer, og det er også noget, der faktisk 132 

var med i den her handleplan for kvinder, køn og kvalitet, og som jeg har 133 
arbejdet med at få vores søgekomitéer til at fungere bedre. Der er søgekomitéer 134 
rundt omkring på KU, og vi har også en på det juridiske fakultet. Og så satte vi 135 
dem i sving og lavede et genopslag senere, og så kom der ansøgere af begge 136 
køn. Og så blev stillingen besat. Så professorstillinger det er et eksempel på 137 
det. Jeg tror også, at hvis man kigger i ledelseslaget, vil jeg også gætte på, at 138 
der er flere mænd end kvinder. Jeg sidder selv på det juridiske fakultet og har et 139 
dekanat, hvor vi har en dekan, to prodekaner, og en fakultetsdirektør. Og der vi 140 
alle sammen mænd og det er jo ikke så kønt for at sige det lige ud. Det er det 141 
ikke. Men der er også en historie bag ved det, vil jeg sige, for vi har altid været 142 
bevidst om det, og da jeg rapporterede sidste gang, gjorde jeg mig mange 143 
tanker om, hvad jeg kunne gøre for at tiltrække en kvindelig leder. Det 144 
lykkedes altså ikke. Og så i hvert fald professoraterne. Jeg tror også, at hvis 145 
man kigger i lektoraterne, så tror jeg stadig, det er sådan så... Altså Københavns 146 
Universitet er jo kæmpestort, så det varierer meget rundt omkring på 147 
universitetet. Jeg tror, der er stadig flere mandlige lektorer end kvindelige. Man 148 
plejer at sige, at det ligesom er saksen - altså saksen. Hvis man kigger på 149 
graferne mellem de yngre forskere - altså Ph.d., post.doc., adjunkt, lektor, 150 
professor - så vil der efterhånden være flere kvindelige... kvinder i post.doc., 151 
adjunkt-laget, og så krydser den omkring lektoratet. Og så er der flere 152 
kvindelige... eller flere mandlige professorer. Og der er jo langt flere kvindelige 153 
studerende på jura for eksempel, hvor jeg kommer fra. Der er der jo 63 procent 154 
kvindelige studerende. Så det er jo ikke så kønt, når der er forskel. Så den 155 
udfordring er der stadigvæk på KU. Jeg vil dog sige, at det går den rigtige vej, 156 
omend det går langsomt. Hvilket måske også hænger sammen med, at det tager 157 
omkring... Så vidt jeg kan se på jura, tager det 16 år at bygge en professor, hvis 158 
man kan sige det på den måde. Så det tager 16 år at lave sig en karriere, som 159 
man kommer hen mod professorat gennemsnitteligt set. Det er ikke altid. Nogle 160 
gange kan det tage kortere tid. Det betyder så også, at det tager noget tid at få 161 
det ændret... man kan ikke bare ændre det med et trylleslag. Det tager noget tid, 162 
at få det ændret. Det har vi så også gjort noget ved på jura. Nu skal jeg passe 163 
på, at jeg ikke kommer til at svare forud, men det er bare et eksempel på det, 164 
for vi har sådan nogle lokale tekniske handleplaner, som bliver godkendt af 165 
rektoratet, som vi har sådan en dialog med rektoratet om. Og tilsvarende på 166 
instituttet, der har man så en dialog med dekanen om det, ikke. Og der gjorde vi 167 
det i 2018, da vi skulle lave vores nye strategi på jura, at vi satte en målsætning 168 
om, at i 2022 vil have 35 procent kvindelige professorer. Og på det tidspunkt 169 
mener jeg, at vi havde 26 procent eller noget i den stil der. Tallet på KU er vist 170 
omkring 28 procent kvindelige professorer. 171 
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 172 
00:12:32 – I  Er det på hele KU, det tal? 173 
 174 
00:12:37 – J  Det er på hele KU, ja. Jeg mener, at tallet på hele KU er omkring 28 procent, så 175 

vidt jeg husker. Det er det sidste tal, jeg husker, jeg har set. Jeg er ikke 176 
stensikker på, at det er korrekt, men det er deromkring. Mens på jura er vi nu på 177 
34 mener jeg faktisk, så det at vi satte en målsætning i 2018, har haft en 178 
betydning. Også selvom vi ikke umiddelbart gjorde mere... det betød, at hver 179 
gang vi rekrutterede professorer, så tænkte vi i ledelsen meget på: hvordan så 180 
det her ud? har vi mulighed for at rekruttere en kvinde? og hvilke fag skal vi slå 181 
op inden for, for at tiltrække kvinder? og hvordan får vi skubbet vores dygtige 182 
kvindelige lektorer op i systemet så hurtigt som overhovedet muligt? Det betød 183 
noget på relativt få år. 184 

 185 
00:13:13 – I  Så det var italesættelsen af det, der måske satte gang i processen for nogle? 186 
 187 
00:13:21 – J  Bevidstheden om det. Altså det der med at være meget bevidste om det. Hvis 188 

du har et meget strategisk mål, hvor der står, altså vi skal have 35 procent 189 
kvindelige professorer i 2022, så har man jo... Når man har sat det som mål, 190 
man har snakket om det i organisationen, Akademisk Råd, (utydeligt), 191 
studienævn og rektor har sagt OK til det, og så vil man jo gerne levere ikke. Vi 192 
tænker også, det var det rigtige at gøre. Så bliver man fokuseret på det, og så 193 
hver gang du rekrutterer, så tænker du: hvad kan vi gøre for at sikre os, at hvis 194 
vi ansætter en mand, så ansætter vi i hvert fald også en kvinde altså... og 195 
omvendt. Jeg vil sige, hvis jeg kigger lidt frem, så bliver det ikke noget 196 
problem, for hvis jeg ser, hvem vi har liggende i vores lektor-lag, så har vi 197 
simpelthen så mange dygtige kvinder. Så jeg vil gætte på de næste fem 198 
professorer på jura, det bliver kvinder - uden at gøre noget som helst, vil jeg 199 
sige. De klarer sig selv helt fint. De er rigtig, rigtig dygtige. Og kvinderne er 200 
også det bedste til at trække ekstern finansiering på jura - det laver vi også 201 
statistik om - hvem tiltrækker ekstern finansiering? Og inden for de sidste 3 år, 202 
der har kvinderne taget førertrøjen på. De er bedre end mændene til det. 203 

 204 
00:14:24 – I  Så lige på det punkt der er der en fordel i at få nogle kvinder ind? 205 
 206 
00:14:31 – J  Det er det på mange punkter i virkeligheden. Altså, det er det. Ingen tvivl om 207 

det overhovedet. Jeg synes på alle punkter, at det er en god idé. 208 
 209 
00:14:43 – I  Ja, jeg tænker vi bevæger os lidt hen mod rekruttering. Du har også været inde 210 

på det. Men hvordan foregår en typisk rekruttering ude hos jer? Nu sagde du, at 211 
I var begyndt mere med jobopslag, men gør i også stadig brug af scouting? 212 

 213 
00:14:57 – J  Ja, altså vi bruger både... altså jeg vil sige, vi bruger mere scouting nu end vi 214 

gjorde tidligere. Det er nok det, der har ændret sig mest inden for de sidste tre 215 
til fire år, det er, at det arbejde, den her søgekomité, som vi har nedsat, laver, 216 
det er meget mere grundigt og meget mere professionaliseret end det var 217 
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tidligere. Tidligere slog vi stort set bare en stilling op, og nu har vi den her 218 
søgekomité, som vi i ledelsen går i dialog med, mens vi tygger på opslagene og 219 
går i gang med at lave dem. Det vil sige i god tid før, de kommer. Og 220 
søgekomitéer er nedsat af professorer. Altså hos Akademisk Råd og der er to 221 
kvindelige professorer og to mandlige professorer i søgekomiteen. Og de 222 
afsøger så de fagområder, som vi søger inden for i god tid. Og har så blik for 223 
både kvindelige og mandlige kandidater. 224 

 225 
00:15:48 - I  Er de interne eller eksterne de professorer, der sidder der? 226 
 227 
00:15:54 – J  De er interne. Jeg tror, det er normalt, at i søgekomitéer, så sidder der interne, 228 

men der kan godt være nogle forskellige traditioner for det på forskellige fag, 229 
tænker jeg... rundt omkring på universitetet. 230 

 231 
00:16:06 – I  Det er simpelthen dem, der bringer kandidater i forslag til jer? Det er 232 

søgekomitéens opgave? 233 
 234 
00:16:15 – J  Ja, så gør vi det, at vi går ned... vi tager sådan et groft udkast til et opslag, hvor 235 

der blandt andet står... nu nævner jeg bare... der kan stå ejendomsret, der kan 236 
stå international strafferet og forvaltningsret og så videre. Så siger vi til dem: vi 237 
skal altså have rekrutteret nogle gode folk inden for de fag, og vi vil gerne have 238 
og de så går i gang med arbejdet med at kigge på, hvem der kunne være. De 239 
sidder sjældent helt alene med det. Ofte går de tilbage i deres bagland og 240 
spørger de kolleger, de kender, både i indland og udland, efter talenter. Og vi 241 
gør det selv i ledelsen, når jeg sidder sammen med de to andre prodekaner, så 242 
sætter vi typisk en halv dag af... så bringer vi hver især også... Vi søger også 243 
selv, kan man sige. Så vi er godt selv i gang med at kigge, og vi får også 244 
henvendelser fra folk rundt omkring både i ind- og udland, der er interesserede 245 
i at komme til fakultetet. Så dem har vi også stående på en liste, så vi kan 246 
bringe dem med i spil, og ofte så snakker vi med dem, og vi kigger på deres 247 
CV og publikationslister og deres Linkedin-profil. Altså tjekker dem ud, for at 248 
se hvordan... Og forebygger at vi får nogle gale personer ind. Det er vi jo heller 249 
ikke interesseret i. Måske i er bekendt med, at vi har haft Rasmus Paludan ansat 250 
på fakultetet. Så... det vil vi gerne. 251 

 252 
00:17:29 – I  Du nævnte lige, at der sidder to mandlige professorer og to kvindelige 253 

professorer i søgekomitéen... Er det et bevidst valg, at der er en 50/50 254 
kønsfordeling, der eller? 255 

 256 
00:17:42 – J  Ja, ja. 100 procent bevidst valg. Det samme med vores ansættelsesudvalg. Det 257 

er ikke altid... vi plejer at sige, at vi skal have cirka en 60/40 fordeling. Typisk 258 
er medlemstallet af fx et ansættelsesudvalg, det er ulige. Så vi prøver at gå efter 259 
- det kan være 3, 4 eller det kan være 2,3. Det er ikke altid, det kan lade sig 260 
gøre, men vi går altid efter det og det samme med vores bedømmelsesudvalg. 261 
Der prøver vi også at gå efter en 60/40 fordeling. Det kan så nogle gange være, 262 
at det er kvinder, der er flest af, og nogle gange mænd. Og det er et af de steder, 263 



Page 314 of 459 

 

det bliver problematisk, hvis man har lidt for mange mandlige ledere, fordi 264 
lederne tager automatisk pladser i ansættelsesudvalgene for eksempel. Jeg hvis 265 
du har studieledere, der er mænd - og det har jeg to studieledere, der er mænd - 266 
så ryger de jo ind og tager en plads automatisk som mænd. Så jeg har ligesom 267 
måtte lave nogle... altså sige til dem, at de må godt udpege nogle andre end jer 268 
selv, og så udpeger de nogle gange nogle kvinder og sådan nogle ting, og så får 269 
vi det til at fungere. Så det er vi meget bevidste om, og det var også en del af 270 
Københavns Universitets handleplan om karriere, køn og kvalitet. Det var en 271 
60/40- fordeling, og det blev der fulgt op på. Hvert år skulle man afrapportere, 272 
om man har overholdt det. 273 

 274 
00:18:52 – I  Hvad har I oplevet at opbakningen eller modsvaret, hvad kan man sige, ude hos 275 

jer har været til at der er meget faste krav til sammensætningen af de her udvalg 276 
og søgekomitéer? 277 

 278 
00:19:03 – J  Der er meget stor opbakning til det. Altså, jeg vil sige, det er der. Tiden er løbet 279 

fra, at folk sidder og brokker sig over det. Men jeg vil sige, det er noget andet 280 
dengang vi satte den strategiske målsætning om 35 procent kvindelige 281 
professorer. Det gav anledning til betydelige diskussioner i vores akademiske 282 
råd og samarbejdsudvalg. Det var bestemt ikke alle, der var tilfredse med det - 283 
herunder studenterrepræsentanterne, faktisk. De synes, det var at gå for langt. 284 
Så der mødte vi altså modstand. Nogle gange er der nogen der knurrer, men 285 
pragmatisk... det vil også sige, at hvis vi ikke kan... hvis vi fx har et 286 
bedømmelsesudvalg, hvor vi ikke kan finde en mand, så så skriver jeg til 287 
Akademisk Råd: det er jeg ked af, jeg har virkeligt forsøgt. Nogle gange så 288 
siger alle nej jo. Og de kvindelige bedømmere er jo jaget vildt. Det er de 289 
virkelig, forstået på den måde, at alle gerne vil have dem med i 290 
bedømmelsesudvalg... Og da der er færre kvindelige professorer end der er 291 
mandlige stadigvæk generelt set, fx også i Skandinavien - eller det tror jeg 292 
faktisk i hele Europa, tror jeg faktisk, hvis jeg skulle gætte - så er det klart, at 293 
de bliver spurgt rigtigt, rigtigt meget. Og det kan de jo ikke altid klare det store 294 
arbejde. 295 

 296 
00:20:16 – I  Du har måske lidt lidt svaret på det, men jeg spørger dig lige alligevel: Er der et 297 

uafhængigt kvalitetstjek af den her indledende fase, med scouting/jobopslag? 298 
 299 
00:20:29 – J  Nej, det er der faktisk ikke. Det må man sige. Man kan ikke sige... ikke hvor 300 

der er nogen, der kigger på det udefra. Det er der ikke. Altså man kan sige, vi 301 
har en HR-afdeling inde over, men de er jo ikke inde over scoutingprocessen. 302 
Og scoutingprocessen kører udelukkende for vores vedkommende mellem os 303 
og søgekomitéen, ikke. Hvis man kigger på ledelsesstillinger, så kan man 304 
måske sige, at det er der, fordi ofte vil man ved ledelsesstillinger - i hvert fald 305 
de høje af dem - bruge et rekrutteringsbureau. Det gør KU så, når der 306 
rekrutteres dekaner, institutledere, fakultetsdirektører og så videre, så bliver der 307 
brugt et rekrutteringsbureau. Og de er jo ligesom garanter for, at søgningen 308 
foregår... så foretager de søgningen. Og så er det jo efter nogle, kan man sige, 309 
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professionelle principper, der sker. Så det er der ikke. Jeg vil sige, der er dog en 310 
undtagelse, og måske kommer der snart to, og den undtagelse er tenure track-311 
adjunkterne. For ved tenure track adjunkterne har KU nedsat en tenure track 312 
komité bestående af, kan man sige, førende professorer fra KU. De gør det, at 313 
de kigger ind i de rekrutteringer, der er foretaget af tenure track adjunkter og 314 
skriver en rapport en gang om året om både kvalitet - altså er de gode nok? - 315 
dem, der er blevet ansat, ud fra deres vurdering. Og hvordan ser det ud med 316 
blandt andet køns- altsåå relationerne. Altså er der blevet rekrutteret flere 317 
mænd end kvinder osv.? Hvordan ser det ud med deres gennemførsel og sådan 318 
nogle ting? Og det vil jeg sige, den her tenure track komité fungerer egentlig 319 
som en kvalitetskontrol, men ikke så meget af søgningen, men mere af selve 320 
rekrutteringen - det er jo så også inklusiv søgningen, kan man sige. Og hvis 321 
promotionsprogrammet bliver til noget, og det tror jeg, det gør, som jeg nævnte 322 
før, så vil der blive nedsat, forventer jeg, et lignende professor board eller 323 
sådan et eller andet, som også kan have den her kvalitets-, kontrollerende 324 
funktion. 325 

 326 
00:22:22 – I  Jeg har lige et hurtigt opklarende spørgsmål, og det kan godt være, at det bare 327 

var mig, der ikke lige fik fat i det. Men vil du ikke lige prøve at forklare mig 328 
eller os, hvordan jeres nye tiltag adskiller sig fra tenure track-forløb? 329 

 330 
00:22:34 – J  Jo, for tenure track-forløbet, det handler om skridtet fra adjunkt til lektor. 331 
 332 
00:22:41 – I  Okay, og det her er op i et fuldt professorat? 333 
 334 
00:22:42 – J  Det her det er skridtet fra lektor til professor. Og det har været meget 335 

omdiskuteret, og det er også været... jeg har også siddet i danske universiteter 336 
fra Københavns Universitet, og der har man også snak om det mellem alle 337 
universiteterne, og der var det meget omdiskuteret, om det går den rigtige vej at 338 
gå. Det har det også været på KU faktisk. 339 

 340 
00:23:02 – I  Så hvad er sådan rationalet bag at implementere det. Hvad håber I at få ud af 341 

det? 342 
 343 
00:23:10 – J  Altså rationalet bag ved det er at få et værktøj til at fastholde og tiltrække de 344 

allerbedste forskere i verden, ikke. Altså, KU er et rigtig højt ranking 345 
universitet, og vil gerne være blandt de aller allerbedste universiteter i hele 346 
verden. Og det betyder også, at man skal have nogle rekrutteringsværktøjer, der 347 
er attraktive. Fordelen ved at trække... hvis du nu har meget meget dygtige 348 
yngre forskere, så kan du slå en stilling op, også som eksternt kan søge, hvor de 349 
kan søge et promotionslektorat, kan man så kalde det. Og så har de allerede... 350 
hvis de så kommer i det promotionslektorat, så har de allerede en vej ind til et 351 
professorat uden konkurrence med andre, ikke. Og det er ekstra attraktivt. Det 352 
minder også lidt om de, øh hvad det hedder, tenure positions, man kender fra 353 
engelske og amerikanske universiteter, så det er på en række områder også 354 
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sammenligneligt med hvad man ser i udlandet, hvor der kommer en tenure 355 
position, og så rykker du op. 356 

 357 
00:24:05 – I  Tror du, det kommer til at rykke noget på den kønsbalance, I ser i jeres 358 

professorat? 359 
 360 
00:24:19 – J  Ja, det tror jeg faktisk det gør. Altså det ville jeg... Altså... hvis jeg nu sidder... 361 

som jeg sagde til jer før, hvis jeg kigger indad på jura, når jeg nu så vælger, så 362 
vil jeg sige, at dem, der ligger i pipelinen nu, det er kvindelige lektorer, som er 363 
rigtig, rigtig dygtige. Det vil sige, det er de første, jeg ville sætte ind på det her 364 
program. Bare alene vurderet ud fra deres kvalifikationer og deres talent - det 365 
ville være kvinder. Og hvis det er sammenligneligt andre steder så at sige det... 366 
det vil jeg mene... Helt bestemt. Også fordi det, der rammer kvindelige forskere 367 
i deres karriere, det er typisk, at de får børn. Og så har man altså travlt med 368 
nogle andre ting. Jeg har et rigtig godt eksempel på det fra mit eget fakultet. En 369 
fremragende forsker, som lige pludselig gik lidt i stå og hvis jeg kigger på mig 370 
selv, så kigger jeg sådan lidt på det og tænker: det er da lidt mærkeligt. Lige 371 
pludselig er der ikke publiceret så meget. Og så nogle år senere, så skal jeg love 372 
for, der kom gang i publikationerne igen. Men der var stadig den der reaktion 373 
fra mig selv, da jeg kiggede, da jeg fulgte. hende - for jeg følger jo... alle 374 
lektorerne kigger jeg på en gang om året og ser, hvordan går det med dem? 375 
Hvordan publicerer de? Tager de ekstern finansiering ind? Hvordan går det 376 
med undervisning? Så jeg studser over det, hvis der lige pludselig begynder at 377 
være lave produktivitet, hvilket der var en helt naturlig forklaring på der. Det 378 
har hun så i den grad halet op, må jeg så sige. 379 

 380 
00:25:39 – I  Det var dejligt. Ja, jamen jeg tænker, at vi bevæger os lidt hen mod noget med 381 

shortlisting og jobopslag og så videre. Så vil jeg lige høre, om I gør brug af 382 
shortlisting på Ph.d.-niveau? 383 

 384 
00:25:53 – J  Ja, det gør vi. Ellers ville vi være døde, fordi vi får omkring, ved seneste opslag 385 

fik vi 240 ansøgere til vores seks Ph.d.-stillinger. Så vi er simpelthen nødt til at 386 
shortliste dem. Typisk får vi også 60 til 75 ansøgere på lektor-387 
/adjunktstillinger. Og omkring 40-50 stillinger til professorstillinger, så vi 388 
bruger shortlisting meget aktivt. 389 

 390 
00:26:16 – I  Hvem er det, der har det overordnede ansvar for det her shortlisting? 391 
 392 
00:26:23 – J  KU har sådan en retningslinje for, hvordan shortlistingen fungerer, og jeg er 393 

med i ansættelsesudvalget. Så det er ansættelsesudvalget, der foretager 394 
shortlistingen og på den måde mere specifikt på den måde, at formanden for 395 
ansættelsesudvalget, og det er typisk mig som dekan - det kan også være en 396 
Ph.d.-skoleleder, det kan også være en af mine prodekaner, for jeg kan ikke 397 
sidde i alle ansættelsesudvalg - og så i sidste ende træffer formanden 398 
beslutning, dog med den undtagelse, at formanden for bedømmelsesudvalget, 399 
som også medlem af ansættelsesudvalget, altid kan sende en ansøger videre til 400 
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bedømmelse. Så det er sådan perokativt som formand for 401 
bedømmelsesudvalget, som altså også er en del af ansættelsesudvalget, kan 402 
gøre. Det skader jo så også den pågældende selv, som skal lave arbejdet... han 403 
skal jo bedømme også, så der kan være en vis automatik i det. I virkeligheden 404 
er det en kollektiv opgave. Det er meget sjældent der er uenighed i 405 
ansættelsesudvalget om, hvem der skal shortlistes, og ansættelsesudvalget 406 
består jo typisk at en dekan, en anden leder, som kan være en institutleder, eller 407 
det kan være en centerleder eller hvad der nu måtte. Så vil der typisk være 408 
formanden for bedømmelsesudvalget, studieleder og en studerende og nogle 409 
gange en videnskabelig medarbejder til. Så typisk vil det være sådan en 410 
femmandsgruppe på KU. 411 

00:27:44 – I  Er der noget kvalitetstjek af det her shortlisting? 412 
 413 
00:27:51 – J  Øh. Nej, det kan man ikke sige, der er faktisk. Altsåå. Jeg vil dog sige... altså vi 414 

prøver selv. Vi prøver selv at have nogle processer i det, som ved for eksempel 415 
når vi shortlister, så gør vi altid det, at vi... ja, simpelthen skriver m/k på listen 416 
over, hvem vi shortlister. Vi bliver også bevidst om, at når vi shortlister, 417 
hvordan kønsfordeling ser ud. Det gør vi helt automatisk. Øh, ligesom når vi 418 
sammensætter bedømmelsesudvalg for at have blik for, om der er en eller 419 
anden skævhed, fordi shortlistingen er jo næsten den allervigtigste del af hele 420 
processen. Du sorterer rigtigt, rigtigt mange ansøgere fra i shortlistingen. Så det 421 
er uhyre vigtigt. Og det sker på et noget mere spinkelt grundlag end en egentlig 422 
bedømmelse. 423 

 424 
00:28:35 – I  Tror du, at i i forbindelse med den her nye stillingsstruktur, der er kommet, tror 425 

du så, der kommer et øget fokus på at have kvalitetstjek i den indledende fase 426 
af rekrutteringen? Altså, nu siger du selv, at det er jo en vigtig del af det... 427 

 428 
00:28:51 – J  Ja. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, det er 429 

ressourcemæssigt umuligt. Altså, jeg tror det er uoverkommeligt. Jeg tror, 430 
shortlistingen er nødvendig fordi ellers, så skal vi bedømme de 240 ansøgere, 431 
hvoraf rigtig mange af dem måske ikke er relevante. Men samtidig er det 432 
selvfølgelig, er det selvfølgelig også. Altså, det er en svær proces, fordi den 433 
sker på et mere spinkelt grundlag end hele bedømmelsesarbejdet. Men jeg 434 
tror... jeg kan ikke rigtigt se for mig, at det er muligt at lave sådan en form for 435 
kvalitetstjek på den, ikke. Det vil betyde... Man tager de 240 ansøgere, som har 436 
søgt Ph.d.-stillingen. Det vil betyde, at når ansættelsesudvalget er færdige med 437 
at kigge dem igennem, så skulle der så være nogle andre, der kigger dem 438 
igennem for at vurdere, om man var kommet til at lave fejl. Ressourcemæssigt 439 
ville det være (utydeligt pga. forbindelse). Så det ville jeg sige nej til. Jeg tror 440 
ikke, det kan lade sig gøre - det ville koste for mange ressourcer. Jeg tror også, 441 
at man ville komme på kant med GDPR osv. ikke, for der er jo stærk... der er 442 
kraftig fortrolighed forbundet med ansøgningerne, så det er meget begrænset, 443 
hvem du må lukke ind i det rum. Også så... så skulle du lukke nogle andre ind, 444 
der gik ind og tjekkede, om man havde lavet en korrekt shortlisting. Det er jeg 445 
ikke sikker på, man må sådan rent... 446 



Page 318 of 459 

 

 447 
00:30:05 – I  Nej. Hvad med senere i for eksempel scoutingprocessen eller med 448 

jobopslagene? Tænker du, at fokus bør ligge der så i stedet for? Og er det 449 
ressourcemæssigt muligt der? 450 

 451 
00:30:19 – J  Øh, jeg vil sige scountingprocessen, synes jeg faktisk er vigtig - et vigtigt sted. 452 

Altså vi har i hvert fald på det juridiske fakultet, har vi overvejet, om vi kunne 453 
finde et professionelt bureau til videnskabelige stillinger i Danmark eller uden 454 
for Danmark. Men det har vi altså ikke kunne finde faktisk. Ikke til 455 
videnskabelige stillinger. Så det har vi måtte opgive. Og det ville jo være en 456 
måde, som vi kunne bruge på at professionalisere det yderligere. Man kan også 457 
sige, at nogle gange så kan du også se, om din scouting virker ved at se, hvem 458 
der bliver ansat rundt omkring dig, ikke. Vi følger meget med i, hvem der 459 
bliver ansat i Danmark, og selvfølgelig også uden for Danmark, på de 460 
universiteter, vi sammenligner os med. Og hvis de nupper en eller anden super 461 
god kandidat, som vi ikke selv har set, så fungerer vores scouting ikke godt 462 
nok. Det gør den ikke. Så det oplever jeg... altså hvis vi ser det, så tænker vi: 463 
okay, ham eller hende skulle vi da have haft. Så det er indirekte den måde at se 464 
på, om det fungerer fint nok. Så jeg tror måske... måske scountingdelen, kunne 465 
jeg godt forestille mig, at man ville kvalitetstjekke yderligere. Den anser jeg 466 
også selv for at være meget meget vigtig faktisk. 467 

 468 
00:31:29 – I  Hvem vil oftest formulere et jobopslag ude hos jer? 469 
 470 
00:31:34 – J  Altså... det ville jeg for meste gøre eller en af mine prodekaner - det vil sige det 471 

er ledelsen, der gør det. Typisk vil det være... altså være dekan og institutledere 472 
vil jeg mene, ikke. Typisk er det dekan og institutleder, og så er der lidt med 473 
Ph.d.-stillinger, der ville det formentligt være Ph.d.-skolelederen, der gør det. 474 
Så... og ofte vil det skete på den måde, at man kigger på, hvordan opslaget så 475 
ud sidste gang. Og det er der jo både fordele og ulemper ved kan man sige. 476 

 477 
00:32:04 – I  Hvem beslutter hvor opslaget så bliver bragt henne? Er det også ledelsens 478 

opgave? 479 
 480 
00:32:10 – J  Det er også ledelsens vurdering, ja. Altså hvor man så rådfører sig med HR. 481 

Det er faktisk et rigtig vigtigt spørgsmål, hvor jeg tror vi måske ikke altid er 482 
skarpe nok fordi man ligesom bare... vi gør det bare det samme sted som sidste 483 
gang, men hvor man kunne være mere fokuseret på, hvor man bedst kan 484 
tiltrække kandidater fra. Bare for at tage et eksempel: jura, der har vi brug for at 485 
folk hurtigt kan undervise på dansk. Og det vil sige, at vi har brug for at 486 
tiltrække folk, der taler dansk, norsk, svensk eller har præferencer for en lære 487 
dansk hurtigt, ikke. Og nogle, der lærer dansk relativt hurtigt, det er tyskere. Så 488 
hvis man kan rekruttere nogle dygtige tyskere, så lærer de dansk hurtigere end 489 
alle muligt andre gør. Hollændere er også et andet godt eksempel. Det betyder 490 
jo så, at så kan du have en særlig interesse i at være tydeligt på det tyske 491 
marked. 492 
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 493 
00:32:56 – I  Ja, bestemt. 494 
 495 
00:32:59 – J  Og det skal man være bevidst om. 496 
 497 
00:33:00 – I  Ja. Er der nogle generelle kvalitetskrav til jobopslag, altså hvordan de bliver 498 

konstrueret? 499 
 500 
00:33:10 – J  Altså, der er sådan en del... HR-mæssige krav til, hvad der skal fremgå af dem, 501 

ikke. Men altså, KU har lavet en stor proces inden for de sidste to år, hvor man 502 
har opstillet en række karrierekriterier, som ligesom skal tydeliggøre, hvad det 503 
er for nogle kvalifikationer, man skal have, som indgang til forskellige typer 504 
stillinger, fx adjunkt, lektor og professor. Og de karrierekriterier bliver nu 505 
bundet op på opslagene, og det betyder, at alle opslag overalt på universitetet, 506 
vil tage udgangspunkt i de karrierekriterier. Og det er for mig at se en måde 507 
faktisk at kvalitetssikre opslagene på og også sikre sig, at de ikke adskiller sig 508 
for... altså for meget fra hinanden. Så det begynder vi også at bruge på jura nu. 509 
Og det betyder, at vores opslag kommer til at se anderledes ud. Og også... altså 510 
også en hel del enklere ud, end de gjorde tidligere. Så det synes jeg er et godt 511 
eksempel på et kvalitetstiltag faktisk. 512 

 513 
00:34:04 – I  Helt bestemt. Når de ansøgere så ligesom går videre, hvis man kan sige det 514 

sådan... 515 
 516 
00:34:12 – J  Fra shortlisting?  517 
 518 
00:34:14 - I  Ja, præcis. Hvad er så de vigtigste parametre, I kigger på, når I skal ansætte til 519 

en akademisk stilling? Altså er der så nogle konkrete kriterier, man skal 520 
opfylde? 521 

 522 
00:34:26 – J  Ja, der er stillingskrit... altså der er jo de der karrierekriterier, som jeg lige 523 

nævnte for jer, som er inddelt i nogle forskellige områder, så både forskning, 524 
selvfølgelig undervisning... øh, så er der, kan man sige, øh, evner til at agere i 525 
forhold til eksterne relationer og samarbejdskompetencer osv. - der er en lang 526 
række forskellige kriterier der, ikke. Dem kigger man selvfølgelig ind i, ikke. 527 
Og hvis jeg skal sige sådan mere specifikt, hvad gør man egentligt... Det man 528 
gør, det er, at når man skal shortliste, så går man ind... Man har selvfølgelig 529 
opslaget læst meget grundigt, ikke. Du kigger meget grundigt, og vi prøver 530 
også at beskrive meget grundigt på jura: hvad er rekrutteringsbehovet her? 531 
Altså det skal være så klar som overhovedet muligt. Det kan være nogle 532 
bestemte fag. Det kan for eksempel være ejendomsret. Men det kan også være 533 
nogle bestemte kompetencer - altså nogle, der er dygtige til at hente ekstern 534 
finansiering. Nogle der er meget dygtige til at udvikle øh, uddannelser. Nogle 535 
gange... Vi vil selvfølgelig helst have dem, der kan det hele, men det er også 536 
nogle gange ikke helt realistisk. Så nogle gange kigger man lidt efter det ene, 537 
og nogle gange lidt efter det andet. På jura, der har vi så mange studerende, så 538 



Page 320 of 459 

 

der er det ekstremt vigtigt, at man kan bidrage til uddannelsen. Så hvis man nu 539 
er super... Man har mange publikationer og man er dygtig til at hente ekstern 540 
finansiering, men man kan kun undervise i et specialiseret fag på vores 541 
kandidatuddannelser, så kan det betyde, at man bliver sorteret fra, fordi man 542 
ikke kan bidrage godt nok, vurderer vi. At man ikke kan bidrage godt nok til 543 
uddannelsen. Øh, så hos os, kan det godt være en dealbreaker, at man har en 544 
meget smal, faglig profil. Så det er bare et eksempel på, hvad man kan falde på. 545 
Man kan også falde på, hvis man, hvis vi kigger på publikationslisten og man 546 
siger, det er et lektorat, og så er der en Ph.d.-afhandling og én publikation, ikke. 547 
Og dem, vi ellers i øvrigt sorterer videre, de har 30 til 40 publikationer på det 548 
tidspunkt, så ryger man ud. Så er man ikke god nok. Det er et andet eksempel 549 
på det. 550 

 551 
00:36:20 – I  Så det handler ligesom om at have en bred profil frem for at shine på et af 552 

punkterne? 553 
 554 
00:36:28 – J  Jamen, det kan man ikke sige sådan helt skarpt faktisk, for hvis du shiner nok 555 

på et af punkterne, så har du hentet det her Sea Grant, som er sådan en stort, 556 
Europæisk bevilling, ikke. Og det er meget, meget, meget svært. Og har du 557 
sådan et med, eller har du vist, at du kan det, så kan vi godt sige sådan lidt: 558 
okay, det er godt nok en smal undervisningskompetence her, meeeen. Den 559 
profil ser interessant ud. Så hvis man shiner meget med en skarp profil, så kan 560 
det godt bære en igennem. Men vi vil typisk være interesserede i bredere, 561 
faglige profiler. Men det er bare et eksempel på KU, det kan være meget, 562 
meget, meget forskelligt på KU. Altså, på det punkt er der, ikke. Så det er bare 563 
for at give et eksempel på, at det der rekrutteringsbehov står meget centralt. Og 564 
der er jo et skøn indover det. Der er et skøn, hvor man siger... altså typisk hvis 565 
man er i tvivl i ansættelsesudvalget, så lader man folk gå videre. Men hvis der 566 
er for mange, så kigger man på dem en gang til, og siger: nu har vi 20 tilbage, 567 
vi skal ned på 15. Altså 20 er simpelthen for mange - det er måske kun én 568 
stilling, ikke. Så går du dem igennem en gang til, og siger ligesom: hvem er de 569 
mest relevante i forhold til rekrutteringsbehovet? Det er den vurdering, der skal 570 
være afgørende. Også efter de retningslinjer, der gælder for dem: hvem er den 571 
mest relevante i forhold til rekrutteringsbehovet? 572 

 573 
00:37:38 – I  Nu var vi lidt inde på det før, hvor du nævnte i historien med barsel osv. Men 574 

hvordan vægter I barsel og forældreorlov for eksempel når I skal ansætte til en 575 
akademisk stilling? 576 

 577 
00:37:54 – J  Altså øh. Heldigvis gør folk jo for det meste det, at de skriver det i deres CV'er, 578 

hvis de har været på orlov af forskellige karakterer, og så prøver vi at gå ind og 579 
kigge på, hvor lang tid det har været, og så siger vi til os selv til os selv i 580 
ansættelsesudvalget: Hvis vi nu siger det år, vi tager et år ud, og der forventer 581 
vi ikke, at man publicerer, hvad betyder det så... pågældende har så været, kan 582 
man sige, i en videnskabelig karriere ikke i fem år men i virkeligheden i fire år. 583 
Og hvor meget er der så blevet publiceret osv., ikke. Så vi prøver ligesom at se 584 
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bort fra den periode, hvor man har været på orlov på forskellig vis. Som træk... 585 
altså i forhold til vores forventninger til publikationslister og 586 
undervisningserfaring. Og sådan lader det glide ind på den måde, ikke. Så det 587 
gode ved det er, at ansøgerne er gode til at skrive - det gør mændene jo også 588 
altså. Mændene skriver det jo også. Så det er den måde, vi gør det på. Det er 589 
ikke superelegant, men det er sådan vi prøver at være bevidst om det. Og så 590 
sige: hvor længe har man været væk? Hvilke krav... hvad kan man forvente i 591 
den periode? Oftest er det jo ingenting. Der kan man sige, der kan man ikke 592 
forvente, man publicerer noget. Sådan er det bare. 593 

 594 
00:39:05 – I  Ja, men vi prøver lige at bevæge os lidt hen mod noget kønsbalance og noget 595 

sprog og så videre og lidt væk fra rekruttering. Men mener du, at der er et 596 
problem med kønsbalance på det akademiske område sådan generelt? Ikke kun 597 
nødvendigvis på KU. 598 

 599 
00:39:25 – J  Rent generelt, øh. Jeg er interesseret i hvad I mener med det, faktisk. 600 
 601 
00:39:30 – I  Altså bare inden for det akademiske område. Det behøver ikke kun at være på 602 

KU. 603 
 604 
00:39:38 – J  Jamen der er en generel problemstilling med at der er for få kvinder i 605 

professorstillinger, vil jeg sige. Når man så kigger... hvis man så kigger de 606 
andre stillinger igennem, så øh... så vi jeg da sige, at det kan godt være 607 
problemet, men det tager måske 20 år og det omvendte om 20 år. Men altså, øh, 608 
men jeg tror kvinderne er kun på vej i én retning inde på universiteterne - og 609 
det er fremad. Og jeg tror også, at den her andel, som stadig faktisk er latterligt 610 
lav næsten, for at sige det - altså 28 procent, det virkelig... det er overraskende 611 
langt nede - at det kommer opad. Og det skal der også arbejdes med, kommer 612 
op. Så jeg anser det for et problem og en udfordring generelt i 613 
universitetssektoren, at der er for få kvindelige professorer. Det synes jeg helt 614 
klart. Jeg vil nok også anse det for en udfordring hvis min antagelse om, at der 615 
er for få kvindelige ledere, også er rigtig, og det synes jeg også er rigtig vigtigt. 616 
For hvis man er yngre VIP'er, og man kigger op i ledelsessystemet, og man kun 617 
ser mænd der, så har svært ved at se sig selv som leder. Det tror jeg faktisk 618 
også er en af udfordringerne ved at rekruttere en kvindelige leder på jura, det 619 
er, at folk kigger på den gruppe af fire mænd og tænker: øhm, altså. Hvordan 620 
kommer jeg ind der? (griner) Så det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg tror det er 621 
vigtigt at have fokus på de to områder; ledelse og professorater. Så tror jeg, så 622 
er der nogle andre steder, hvor man også skal have øjnene åbne, altså 623 
uddannelserne. Nogle er rigtig meget kvindeuddannelser og andre er stadig 624 
meget mandeuddannelser. Tror jeg også er rigtig vigtigt at have fokus på det. 625 

 626 
00:41:12 – I  Så det er faktisk... vil du sige, det var lige så vigtigt, at få mænd ind i 627 

kvindedominerede områder, som det er at få kvinder ind i mandsdominerede 628 
områder? 629 

 630 
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00:41:25 – J  Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror... det er ikke fordi, jeg tror, det er så godt med 631 
50/50, men jeg tror det... Jeg tror, det er godt for alle fag og alle professioner, at 632 
der er en eller anden form for balance. At det ikke er 80 procent mænd og 20 633 
procent kvinder eller 80 procent kvinder og 20 procent mænd. Det tror jeg. 634 
Også fordi jeg ser nogle af dem er jo professioner også. Altså tager du medicin, 635 
så er der rigtig, rigtig mange kvinder og færre mænd. Og jeg tror, at 636 
kønssammensætningen af læger også har betydning for, hvad der bliver forsket 637 
i af sygdomme og hvilke sygdomme, der bliver fundet mest interessante. Det 638 
kan godt bekymre mig. Jeg ser det samme inden for jura, ikke. Jamen jura, der 639 
tænker jeg også; jura det er noget med rettigheder at gøre. Rettighederne er til 640 
et vist omfang også relateret til køn. Og altså... kan det blive en udfordring i 641 
fremtiden, at det næsten kun er kvindelige advokater, kvindelige dommere, 642 
kvindelige sagsbehandlerne i ministerier osv.? Men det virker lidt som om, at 643 
det ikke er noget, der bliver snakket så meget om, synes jeg. Der bliver snakket 644 
meget om professorerne, men det andet, synes jeg, det går lidt lavere under 645 
radaren - det bekymrer mig lidt faktisk, det gør det. Men jeg tænker, jeg når 646 
nok at gå på pension før det sådan rigtig... (der grines). Der bliver ikke talt 647 
særligt meget om det, synes jeg. 648 

 649 
00:42:39 – I  Hvem vil du mene har ansvaret for, at kønsbalancen fremmes eller opretholdes 650 

på en arbejdsplads? Eller for at starte snakken, kan man også sige. 651 
 652 
00:42:52 – J  Det er da ledelsens ansvar, synes jeg. Altså ledelsen har da et klart ansvar om at 653 

gøre det tydeligt. Jeg synes... på KU synes jeg faktisk man har gjort det godt. 654 
Altså selvom tallene ikke har rykket sig lige så meget, som man kunne ønske 655 
sig, ikke. Altså det der med at lave en handleplan - den der karriere, køn og 656 
kvalitet - der var forankret i bestyrelsen simpelthen. At bestyrelsen gik foran og 657 
rektoratet gik foran og sagde: "vi skal have den her handleplan", har skubbet på 658 
i forhold til... har været vigtigt. Altså, det har rykke meget, synes jeg. Og der er 659 
ledelsen meget tydelig på det punkt, er vigtigt. Jeg synes også, jeg kan se det på 660 
jura, hvor vi satte den der målsætning med de 35 procent, og vi havde... og det 661 
var svært, og vi havde mange diskussioner med vores rådnævn og udvalg. Men 662 
det har virket. Så ledelsen skal gøre det, vil jeg sige. Men det er også rigtig 663 
vigtigt, at medarbejderne bakker op om det, og studerende bakker op om det og 664 
sådan nogle ting, og at de bakker op om de mål og presser os. Og så nogle 665 
gange presser ledelsen hvis vi er for sløve, så skal vi altid presses. Så skal man 666 
stille krav og sige: nu må i komme i gang. Så ledelsen har et klart ansvar, vil 667 
jeg sige. Men der er også et politisk ansvar. Hvis man kigger uden for, niveauet 668 
uden for, så kan man også fra ministerens side sætte en kurs. 669 

 670 
00:44:06 – I  Nu kom du lige ind på det, der er i forholdet til det med kvinder i 671 

lederstillinger, og det der med, at de måske kan være i tvivl om, om de passer 672 
ind eller kan komme ind. Vil du sige, at der var tale om fravalg af kvinder eller 673 
frasortering af kvinder? Snakker vi om, at kvinderne aktivt fravælger at være 674 
ledere for eksempel. Eller er det fordi de bliver frasorteret i processen? 675 

 676 
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00:44:33 – J  Det er et rigtig svært spørgsmål faktisk. Men jeg tror måske, det er begge dele. 677 
I virkeligheden tror jeg, det er begge dele. Jeg tror, der er nogle kvinder, der 678 
vælger det fra. Måske ud fra det, som jeg nævnte før, at de kan ikke rigtig se 679 
sig selv i det, hvis de kun ser en gruppe med mænd - hvorfor skal jeg ind i det 680 
der altså? Så jeg tror, kommer der flere kvinder, så vil det automatisk også 681 
betyde, at det bliver nemmere at rekruttere flere kvinder. Og så er der nok også 682 
noget med noget fravalg på en eller anden måde. Du sidder... hvis du sidder i en 683 
mandegruppe, så har du en eller anden perception af, hvordan det er at skulle 684 
være leder, som godt kan gøre... så kommer du til at sidde ubevidst og sortere 685 
nogle kvinder fra. Jeg har faktisk selv oplevet, at når jeg skulle rekruttere var 686 
det svært at få scoutet kvinder, for at få kvinder til at søge stillingerne og holde 687 
fast i dem. Jeg har fået nogle af dem til at søge, og så er de hoppet fra til 688 
allersidst - til min store frustration. Øh, og jeg også... altså, der er også nogle 689 
kvinder, der bare siger øhm, jeg vil bare have den videnskabelige karriere, jeg 690 
vil ikke være leder. Så jeg tror lidt, det er begge dele. Jeg ville ønske, jeg kunne 691 
komme med et klarer svar på det, for jeg synes ikke helt, jeg har fundet det. og 692 
det har jeg jo brug for, fordi jeg skal rekruttere kvindelige ledere. Det må være 693 
lidt af begge dele. 694 

 695 
00:45:51 – I  Nu snakkede du lidt om denne her målsætning, som KU også havde lavet i. 696 

Men hvad er universitetets eller måske din egen holdning til kvoteansættelser? 697 
 698 
00:46:05 - J   Dem er jeg ikke så begejstret for. Det er jeg ikke. Og det hænger sammen 699 

med... Jeg synes, det er fordi når jeg kigger på kvinderne på jura, så er de så 700 
hamrende dygtig, så jeg synes næsten, det ville være en hån mod dem at sige, at 701 
der skulle en eller anden form for kvoteordning til, at de skulle klare sig. Altså, 702 
når jeg ser på den udvikling, der er der, så tænker jeg simpelthen, at de er så 703 
hamrende dygtige såå... Det er ikke et spørgsmål om at lave kvoter for dem, 704 
altså der er ingenting, der kan holde dem tilbage - de skal nok lykkes, med de 705 
ting de gerne vil. Derfor så jeg ikke så begejstret for det, for jeg tror, der er 706 
mange, der tænker... der er ikke så mange mænd, der siger så meget i 707 
øjeblikket, for de er nervøse for at blive ristet på baggrund af det, ikke. Men der 708 
er mange, der vil tænke, at hvis man laver en kvoteordning, så bliver man ikke 709 
ansat på sine kvalifikationer længere. Så bliver man ansat for at udfylde en 710 
kvote, og det vil fjerne meget af legitimiteten fra den pågældende. Øh, jeg er 711 
ikke helt sikker på det, det er helt rigtigt. Det er måske lidt firkantet, ikke. Men 712 
jeg tror meget meget stærkt på, at kvinderne sagtens skal klare sig, og at det 713 
kommer, og at vi bare skal blive ved med at arbejde meget, meget målrettet på 714 
det. Så kan vi godt rykke de her ting. Og derfor så er jeg ikke så begejstret for 715 
kvoter. 716 

 717 
00:47:14 – I  Nu sagde du før, at der var... var det 28 procent, husker jeg, kvinder, der ca.? 718 

Og det var ikke lige umiddelbart en fair kønsbalance, som jeg forstod det. 719 
 720 
00:47:31 – J  Nej, nej, det synes jeg bestemt ikke. Den skal være på 40 procent før jeg ville 721 

være tilfreds. 722 



Page 324 of 459 

 

 723 
00:47:36 – I  40 procent? 724 
 725 
00:47:39 – J  Minimum 40 procent, vil jeg sige, før at det ligger et nogenlunde fornuftigt 726 

sted. 727 
 728 
00:47:43 – I  Hvor vurderer du, at arbejdet med kønsbalance bør ske i forhold til et 729 

karriereforløb? Er vi helt nede i gymnasieniveau, skulle jeg til at sige, eller 730 
hvor tænker du? 731 

 732 
00:47:57 – J  Nej, jeg mener egentlig at det er... altså hvis man kigger ind i systemet nu, så 733 

mener jeg egentlig at det er meget på post.doc adjunkt-niveau. Jeg vil sige, det 734 
er der, der sker noget. Post.doc tror jeg der er 60 procent kvinder - hvis jeg 735 
skulle gætte på, hvordan fordelingerne er - så ligger vi på 60 procent kvinder i 736 
post.doc-stillinger. Øh, og det betyder, at kvinderne falder af i post.doc. adjunkt 737 
frem mod professorat. Så det er der, der skal fuld fokus på til at starte med. Og 738 
jeg tror godt, jeg ved hvad forklaringer. Altså forklaringen er utvivlsomt, at på 739 
det tidspunkt så.. altså jobsikkerheden er lav, du sidder i midlertidige stillinger 740 
- du er ansat 3 år før som Ph.d.-studerende, og så måske 4 år som adjunkt, 5 år 741 
som adjunkt. Måske 2-3 år som post.doc. Nogle gange så hopper du fra stilling 742 
til stilling, og så får du en lektorstilling måske på et eller andet tidspunkt. Jeg 743 
kan se på jura, at dem der får lektorstillinger der, de er omkring 40. Så igennem 744 
hele det tidspunkt i dit liv, hvor du stifter familie og så videre, så sidder du og 745 
hopper fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. Det er altså virkelig ikke 746 
særligt attraktivt og der tror jeg, at mange kvinder hopper fra og vælger en 747 
mere sikker karriere. Så jeg tror det er der, du måske have fat i dem, og man 748 
skal skabe nogle lidt mere sikre karriereforløb. Derfor tænker jeg også, at 749 
tenure track adjunkturerne fx på KU er gode og skal bruges mere, for når du så 750 
kommer ind i de stillinger, så du... så ved du, at når du kommer igennem det, 751 
jamen så ved du, at du har en fast stilling i enden, ikke. Og så er der risiko for, 752 
at du hopper, at du falder fra. Så jeg vil sige post.doc. adjunkt, det er der, man 753 
virkelig skal sætte ind. 754 

 755 
00:49:35 – I  Ja. Hvad med i rekrutteringsprocessen? Altså hvor tænker du, at det er vigtigst 756 

at sætte ind henne? 757 
 758 
00:49:44 – J  I scouting. I scouting-delen, vil jeg sige. For hvis du sikrer dig, at du får nok 759 

dygtige kvindelige ansøgere, så skal det nok gå. Så det er scountingdelen, så du 760 
skal være meget bevidst på at tiltrække talenter fra begge køn, når du scounter. 761 
Det skal man være medet var op fokuserede på. Og så også i opslagene, altså. 762 
Det er det sted, jeg er ikke sikker på, at vi har fundet vores ben endnu, men 763 
altså... man ved jo nok om unconscious bias og så videre til at opslagenes 764 
formulering godt kan have betydning for, hvem der søger dem. Jeg synes også, 765 
man skal være skarpere på at gøre opslagene formuleret på en måde, så de ikke 766 
kommer til at skubbe nogle væk, der kunne være interesserede i at søge dem. 767 
Typisk putter vi en masse informationer ind om, at man skal være 768 
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verdensklasse og alt muligt, så kan det godt være at mændene tænker: ja, men 769 
jeg er jo verdensklasse. Kvinder tænker måske: er jeg helt god nok til at være 770 
verdensklasse? Altså sådan noget kan godt nogle gange have en betydning. 771 
Sådan vil jeg sige lidt fortærsket. Altså den der opfattelse er måske lidt 772 
gammeldags, fordi når jeg oplever folk, altså kvinderne inde på jura fx, så tror 773 
de på sig selv, og de kommer også og siger: nu synes jeg det er tid til at blive 774 
professor. Det er ikke kun mændene længere. Det er forbi for længe siden. 775 

 776 
00:50:55 – I  Vil du vurdere, at det er noget, I arbejder med nu? Altså det der med, at 777 

bestemte ord eller sætninger kan appellere forskelligt til kønnene. Er det noget, 778 
der bliver tænkt over, når I udformer jobopslag? 779 

 780 
00:51:07 – J  Ikke på jura, det vil jeg være ærlig og sige. Vi er nået dertil, hvor vi skal til at 781 

kigge på det. Men det et sted, hvor vi ikke rigtigt er kommet i gang endnu. 782 
 783 
00:51:17 – I  Ved du, om der er nogle andre steder på KU, hvor man gør det? 784 
 785 
00:51:20 – J  Ja, det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk. Øh, men jeg ved ikke rigtig lige 786 

præcis hvor. Jeg ved, at der har været nogle workshops om unconsious bias, 787 
som er rettet mod ledelsen. Og det har blandt andet indeholdt drøftelser om, 788 
hvordan man laver opslagene. Så der har været noget, men jeg ved ikke lige 789 
præcis... hvis jeg skulle gætte, ville jeg altid gætte på samfundsvidenskab og 790 
psykologi og sociologi, og sådan nogle ting der, for de er altid fremme med 791 
sådan noget der. Så det ville være mit bud. Hvis man skulle ringe et sted hen, 792 
så skulle man ringe til institutlederen der. De nok siger: jaja, det har vi gjort de 793 
sidste 5 år eller sådan noget. Men vi er ikke kommet i gang med det på jura. 794 
Men jeg har et håb om at efter den her debat, øh sexismedebat, der ramte 795 
universiteterne i begyndelsen af oktober sidste år, så har jeg nedsat et udvalg 796 
for respekt og lighed på fakultetet. Og det udvalg skal blandt andet kigge på, 797 
øh, på vores rekruttering, altså kigge data igennem i forhold til, hvem har vi 798 
rekrutteret ind i adjunktstilling, lektorstillinger og professorstillinger de sidste 799 
fem år? Hvordan er kønsfordelingen på det? Og hvordan ser det ud, når vi 800 
shortlister? Så der vil jeg prøve at lægge en masse data frem for at prøve at 801 
blive klogere på det. Og der tænker også på, at man kunne få dem til at hjælpe 802 
mig med at kigge på formuleringen af vores opslag. Om det er et udvalg, der er 803 
nedsat også med paritet, kønsmæssigt paritet. Hvor der sidder to senior-804 
VIP'ere, altså to lektor og professor, og to junior-VIP'ere, altså adjunkt og 805 
post.doc, to administrative medarbejdere og så to ledere. Det er lige blevet 806 
nedsat, og vi skal mødes om ikke så forfærdelig lang tid, og begynder at 807 
arbejde med de her ting. 808 

 809 
00:52:56 – I  Og det er inde for det juridiske fakultet? 810 
 811 
00:53:00 – J  Ja, det er inde for det juridiske fakultet. Vi skal også til at arbejde med 812 

krænkelser osv. fordi det har vi også nogle af.. desværre. Både blandt 813 
medarbejder men også i studentermassen og sådan nogle ting, så det skal vi 814 
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altså også arbejde videre... så det er en ret bred dagsorden, der er der. Det er 815 
derfor, jeg kalder den Respekt, som jo har med krænkelser at gøre, og 816 
mobning. Og så lighed, som lige muligheder for alle medarbejdere. 817 

 818 
00:53:24 – I  Nu nævnte du lige i starten noget med den nye prorektor. Havde du været en 819 

del af den proces, skulle jeg til at sige, jobopslag og så videre eller var det 820 
scouting i gjorde brug af? 821 

 822 
00:53:37 – J  Ikke den sidste protektorstilling. Der er blevet ansat en prorektor for forskning, 823 

David Dreyer. Der var jeg ikke med i ansættelsesudvalget. Men den forrige, 824 
Bente Stallknecht der sad jeg i ansættelsesudvalget. Og jeg ved, at det var 825 
samme proces, der blev brugt begge gange, og også at det var samme 826 
rekrutteringsfirma, der blev brugt begge gange. 827 

 828 
00:53:57 – I  Men ved du, om der var et specielt fokus denne gang på netop at få en kvinde 829 

ind? 830 
 831 
00:54:06 – J  Det vil jeg gætte på. Det tror jeg altid... det vil jeg gætte på, der har været. 832 

Fordi det vil der altid være til de der topstillinger. Det skal der være. Det er der 833 
en klar forventning om. Nu blev det så en mand. Men øøh, det tænker jeg helt 834 
bestemt. Nu kan man sige, nu havde Henrik Vinter også fået en kvinde ind på 835 
den anden prorektor, så han kunne nok godt tåle at få en mand ind den her 836 
gang. Men jeg er sikker på, at han har... både ham og rekrutteringsfirmaet og 837 
ansættelsesudvalget, de har også kigget efter kvinder. Det er jeg sikker på. 838 

 839 
00:54:43 – I  Nu snakkede vi også om tidligere med disse platforme, hvor jobopslagene 840 

bliver bragt, og du sagde, at f.eks. kunne det være en god idé at bruge nogle 841 
tyske platforme for at skaffe nogle, der kunne dansk. Men indtænker man også 842 
køn i det her valg, eller er det primært i forhold til sproget fx? 843 

 844 
00:55:06 – J  Jeg vil sige, det er et rigtig godt spørgsmål, og der ville jeg nok svare nej. Der 845 

tænker man faktisk ikke køn ind. Jeg går ind for... jeg går ud fra, tænker jeg - 846 
det har jeg aldrig rigtig skulle lede over - men jeg går ud fra, at de mandlige og 847 
kvindelige akademikere læser de samme... de tjekker stillingsopslag de samme 848 
steder cirka. Og ikke at det ikke godt kan være forskelligt. Det er faktisk en 849 
meget god pointe. Så nej, det er man ikke opmærksom på. Jeg er i hvert fald 850 
ikke opmærksom på det (lille fnis). 851 

 852 
00:55:26 – I  Så skal jeg bare lige... det er også bare sådan et opklarende spørgsmål: Hvad 853 

laver I primært jobopslag på dansk eller engelsk? 854 
 855 
00:55:41 – J  Begge dele. Alle opslag kommer både på dansk i de danske... kan man sige, 856 

medier osv. Og så bliver de bragt på internationale opslagssteder på engelsk. 857 
 858 
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00:55:53 – I  Vil du mene, at der var nogle andre overvejelser, man skulle gøre i forhold til 859 
sproget, for eksempel, når man putter et engelsk opslag på et dansk marked for 860 
eksempel. 861 

 862 
00:56:14 – J   (Lang pause). Altså det er egentlig et godt spørgsmål. På jura, der er vi jo lidt 863 

gammeldags, så vi gør det jo på den måde, at vi har det danske opslag på det 864 
danske marked, og så har vi det engelske opslag rettet mod det internationale 865 
marked. Men jeg ved godt, at der er en del steder også på KU, som kun laver 866 
engelske opslag, og det er for at gøre det internationalt tilgængeligt. Øh, jeg 867 
ville ikke mene, at det kunne have betydning, at kvinder ikke ville søge det fx 868 
eller at mænd ikke ville søge det. Det ville jeg ikke umiddelbart mene. Jeg tror, 869 
det har meget med fagtraditionen at gøre. Hvis vi fx tager økonomi på Samf øh, 870 
de er ekstremt internationale. For dem ville det slet ikke give mening at lave et 871 
stillingsopslag på dansk. Det ville nærmest virke sådan lidt amatøragtigt eller 872 
ikke-ambitiøst, ikke. Det tror jeg faktisk måske... og måske også på medicin, 873 
det ved jeg ikke. Men på jura der har vi jo professionen i Danmark, så der kan 874 
vi få ørene i maskinen af Akademisk Råd, hvis der kom et opslag kun på 875 
engelsk. Det ville de synes var helt forkert. Vi kan også have interesse i at 876 
tiltrække folk til professionen faktisk. Folk der er Ph.d-grad eller som sidder i 877 
advokatbranchen eller dommere, ville måske ikke umiddelbart se det engelske 878 
opslag, eller ville synes det så mærkeligt ud, hvis de så, der kun var et opslag 879 
på engelsk. Det har noget med fagtraditionen at gøre, vil jeg sige, og hvis 880 
fagtraditionen er, at man slår op på engelsk, så tror jeg også at både de 881 
kvindelige og mandlige ansøgere vil være fuldstændig klar på, at det er sådan 882 
man gør. Det korte svar ville så blive, at jeg tror ikke, det har nogen 883 
betydning... når jeg ligesom har tænkt det igennem mens jeg har talt. Jeg tror 884 
ikke, det har nogen betydning. Om det er engelsk kun eller både dansk og 885 
engelsk.  886 

 887 
00:57:53 - I Jamen lige her til sidst vil jeg bare gerne høre mere om du mener... Jeg har 888 

indtrykket af, at du vurderer, at sproget er kønnet, og det kan være kønnet, og 889 
det kan appellere forskelligt til de forskellige køn. Vil du mene, at sprogbrug 890 
kan være kønsneutralt? 891 

 892 
00:58:22 – J   (Overvejer længe). Det er et godt spørgsmål. Kan sprogbrug være 893 

kønsneutralt? Det er i stillingsopslag, ikke? Nu taler vi om stillingsopslag? Jeg 894 
tror, jeg tror det ikke. Det hænger også sammen med at sprog er meget... altså 895 
sprog bliver forstået meget subjektivt, og altså alt hvad man siger, det bliver 896 
forstået subjektivt, og derfor kan det også forstås forskelligt i kønsmæssige 897 
sammenhænge. Nej, det tror jeg ikke, men tror man kan... Jeg tror, at man ved 898 
at tænke meget grundigt over det signal ens opslag sender, sprogbrugen i et, 899 
omfanget af det kan sikre sig... eller i hvert fald kan styrke muligheden for, at 900 
man rammer bedre og måske bredere med sit opslag, og man ikke skræmmer 901 
nogle væk, som man egentlig ikke ønsker at skræmme væk. Så det tror jeg 902 
faktisk. Men som sagt, så har jeg ikke gravet mig så meget ind i det, så jeg er 903 
lidt usikker på, hvad det egentlig er for nogle greb. Noget siger mig, at det kan 904 
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være noget med overdreven brug af adjektiver osv. Noget siger mig også, at de 905 
meget lange opslag, som vi fx har haft tradition for på jura, hvor vi skriver, at 906 
man skal kunne alt mellem himmel og jord fire gange, at det heller ikke altid 907 
(fnis)... Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige. Jeg tror, det er bedre faktisk 908 
at lave opslagene kortere og mere lige til og så måske have noget - det tænker 909 
vi i hvert fald meget på på jura at tage i brug. Og når du laver en opslagsproces, 910 
så laver du et form for call til at starte med, hvor du inviterer folk ind til et - nu 911 
kan det så blive et online møde, hvor de har mulighed for at deltage fra hele 912 
verden - hvor man så fortæller noget om fakultetet, noget om hvad man vil med 913 
det her opslag, og hvordan man kommer til arbejde og sådan nogle ting. Og så 914 
bagefter kommer opslaget. Fordi vi oplever at folk søger ind uden at have en 915 
god nok forståelse for, hvad det er, de egentlig forventes at kunne levere. Og 916 
hvad fakultetet er og sådan nogle ting. Det tror jeg faktisk også vil appellere 917 
kraftigt til kvindelige ansøgere faktisk. 918 

 919 
01:00:23 – I  Så den transparens omkring processen og jeres krav, hvis man kan sige det 920 

sådan, det kunne være fremmende for processen? 921 
 922 
01:00:34 - J  Jeg ved ikke om det... Det kan måske virke forkert at sige. Men måske kan 923 

usikkerheden i forbindelse... hvis der er for mange spørgsmål, for mange 924 
usikkerheder i forbindelse med et opslag, så kan det måske have en betydning, 925 
at der er færre kvinder, der søger ind. Hvor mændene måske mere er sådan: nå 926 
ja. Det kan jeg sagtens. Jeg søger bare ind i det, så ser vi hvad der sker. Det tror 927 
jeg faktisk. Hvis kvinderne får svaret, får slettet nogle af de spørgsmålstegn, 928 
der er i forbindelse med opslaget, så er der større sandsynlighed for, at de søger 929 
ind i det, tror jeg. Det tror jeg. Og det tror jeg også, at have sådan en proces, 930 
hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og se, hvem det er, man skal 931 
ansættes af i givet fald, kan have en betydning. 932 

 933 
1:01:10 – I2  Var det en proces, der skulle gå forud for et jobopslag? 934 
 935 
01:01:13 – J  Ja, så vil vi lave det... altså man kan godt sige, at det bliver sådan set som et 936 

ledigt jobopslag, men jobopslaget kommer bare først efter, at du har holdt det 937 
her rekrutteringsseminar. Så holder du måske to rekrutteringsseminarer om 938 
året, hvor du fortæller om hvilke stillinger, du har tænkt dig at slå op i den 939 
kommende periode, og så kan folk deltage i det. Så fortæller man lidt om 940 
fakultetet, rekrutteringsbehovet, hvordan fungerer det med ansættelsesudvalg 941 
og bedømmelsesudvalg? Hvad er det for nogle kollegaer, man kommer til at 942 
arbejde sammen med og sådan nogle ting? Hvad går uddannelserne ud på? 943 
Altså... det har vi gjort nu en gang med et Ph.d... med Ph.d.-opslaget, og vi har 944 
aldrig fået så mange ansøgere. Og jeg tror, der var 200, der deltog i seminaret, 945 
og så var der 240, der søgte. Så det er næsten for mange faktisk. Men også 946 
rigtig positivt ikke. 947 

 948 
01:02:01 – I  Kunne i så også se i den her pulje, I fik, at der så også var sket noget med køn? 949 

Altså balancen for køn. 950 
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 951 
01:02:10 – J  Amen lige præcis i Ph.d.-stillingerne, der har vi... der er så mange kvinder, der 952 

søger ind, så der har vi absolut ingen problemer. Sidste gang jeg var med i et 953 
Ph.d.-forløb, der måtte vi faktisk.... det ved jeg ikke, om jeg må sige her... men 954 
jeg kan sige, at da vi sad til sidst og skulle beslutte, hvem der skulle indskrives 955 
og ansættes, så var vi nødt til at tage hensyn til kønsfordeling. Det fik en 956 
afgørende betydning til sidst. Det gjorde det faktisk. Og der er Ph.d.-stillinger, 957 
der er der rigtig, rigtig mange kvindelige... dygtige kvindelige ansøgere, så 958 
der.... der virker det vi gør i hvert fald, kan man sige på den måde. Og det er 959 
også naturligt nok, fordi der er kvindelige jurastuderende, tror jeg bredt. Også i 960 
de Skandinaviske lande, og jeg tror også, der er mange i Europa. Der er mange 961 
kvinder, der læser jura. 962 

 963 
01:03:02 – I  Ja, jeg tror faktisk at vi har noget omkring det hele. 964 
 965 
01:03:07 – I2  Jeg har lige et enkelt spørgsmål, hvis jeg lige må bryde lidt ind igen: men du 966 

nævnte helt i starten, og kommer også lidt ind på det, da du snakkede om 967 
prorektor, at du i hvert fald, og måske også bredere, har gjort nogle tanker om 968 
at få ansat kvinder i ledelsen. Men at det ikke er noget, der er lykkedes sådan 969 
bredt set. Vil du fortælle en lille smule mere om, hvad det er for nogle tanker, 970 
der bliver gjort i forhold til at få kvinder i ledelsen? 971 

 972 
01:03:36 – J  Jeg oplever bare.... Jeg vil også sige, at jeg har faktisk ikke talt ledelsen op. Så 973 

jeg er ikke sådan helt sikker på det. Når jeg kigger lidt rundt, hvis jeg kigger i 974 
dekankredsen, så har vi Ulla Weber, Kirsten Bust Nielsen og vi har Katrine 975 
Krog Andersen, så vi har allerede tre ud af seks dekaner, der er kvinder. Så det 976 
ser jo egentlig meget fornuftigt ud. Kigger man i rektoratet, så har vi en 977 
mandlig rektor, en kvindelig prorektor og en mandlig prorektor, og så en 978 
mandlig universitetsdirektør. Så jeg er jo nok meget farvet af, at jeg sidder selv 979 
i en mandegruppe, jeg har ligesom selv fået skabt en mandegruppe, og jeg har 980 
været frustreret over, at det ikke er lykkedes for mig. Jeg har to gange haft 981 
mulighed for at rekruttere kvinder. Sidste gang jeg slog en prodekanpost op, og 982 
da jeg slog en fakultetsdirektør op. Det lykkedes ikke, og det frustrerer mig, og 983 
jeg har svært ved at sige, hvorfor lykkedes det ikke, men jeg tror, min search 984 
har ikke været god nok faktisk, vil jeg sige. Det er nok der, den har svigtet. 985 
Men det, jeg oplever på KU, det er en enorm bevidsthed om det. Hver gang der 986 
skal ansættes til den her stilling, så er man meget, meget bevidst om det. Og jeg 987 
synes også, jeg ser flere og flere kvindelige institutledere komme ind i billedet. 988 
Jeg vil stadig ikke virke... jeg vil stadig gætte på, at hvis man tæller alle vores 989 
institutledere - jeg tror der er 60 institutter, der er i hvert fald mange - så vil jeg 990 
stadig gætte på, at der er en overvægt af mænd. Nu kan man sige, at i 991 
dekankredsen, der er så balance, og det er jo rigtig fint faktisk. Der er måske 992 
stadig lidt en ubalance i rektorlaget og sådan nogle ting der. Så jeg tror stadig, 993 
der er en ubalance, men der er en enorm bevidsthed om det. Og den der 994 
handleplan - Karriere, Køn og Kvalitet - indeholdt også en opgørelse af, 995 
hvordan ledelsen var sammensat, så den havde også en opgørelse over, hvordan 996 
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ser det ud på fakultetsniveau? Hvordan ser det ud på institutniveau? Hvordan 997 
ser det ud på rektorniveau? Og det skulle man også afrapportere på hvert år. Og 998 
der sad jeg jo lidt og skammede mig, fordi jeg hele tiden måtte melde fire 999 
mænd ud jo. Det er jo også en effekt, ikke. 1000 

 1001 
01:05:30 – i2  I den her rekrutteringsproces, du har været i gang med, du nævner at have ansat 1002 

en prorektor, og at du også tidligere har været med inde over mange 1003 
rekrutteringsprocesser. Er der noget du har haft gjort anderledes her, som 1004 
måske leder op til lidt ekstra frustration over, at det ikke er lykkedes at få en 1005 
kvinde i ledelsen? Eller er der noget du kan pege på, at du har gjort anderledes i 1006 
den seneste proces, du har været en del af end de tidligere processer? 1007 

 1008 
01:05:54 – J  Nu vil jeg sige, den seneste proces, jeg har været en del af... jeg var kun en del 1009 

af den, så jeg var ikke den, der ligesom styrede processen, men jeg tror, at det 1010 
er search... det er searchdelen, det er altså meget tidligt. Altså 1011 
universitetsledelsesposter er faktisk normalt sværere at rekruttere til. Måske 1012 
ikke helt på topniveau - prorektorpost eller en rektorpost - der kommer mange 1013 
ansøgere. Og dekaner. Sådan noget som prodekan og institutleder er normalt 1014 
svære poster at søge til. Og det er det fordi folk skal give afkald på deres 1015 
videnskabelige karriere for at fokusere på ledelse. Så det er lidt som om, man 1016 
skærer lidt den gren over, man sidder på, fordi du publicerer ikke så meget 1017 
længere, du underviser ikke så meget længere. Så du ødelægger sådan lidt din 1018 
akademiske karriere, så det er folk meget tøvende med at gøre. Men det som 1019 
jeg i hvert fald selv vil sige, jeg har lært, det er, du skal lang, lang tid før du 1020 
overhovedet tænker på at slå stillinger op, hele tiden tage parring af, hvor der 1021 
sidder dygtige, lovende, kvindelige ledelsestalenter. Og du skal gå i dialog med 1022 
dem og sige til dem: "Jeg synes, du ser rigtig lovende ud. Du er virkelig dygtig. 1023 
Og jeg synes, du har nogle kvaliteter, hvor jeg tror på, du kunne blive en rigtig 1024 
dygtig leder." Fordi hvis du først siger det, så planter du jo et form for frø, som 1025 
ligesom kan gro i maven på den pågældende, og så kan du komme tilbage igen 1026 
på et tidspunkt og sige: "nu er der sgu en stilling. Kunne du ikke tænke dig at 1027 
søge den?". Og så er der altså et noget mindre skidt. Det jeg oplever, det er... 1028 
det jeg oplevede med de dialoger, jeg havde dengang det ikke lykkes, det var 1029 
ligesom, at der var for langt fra deres selvforståelse til den post, som de skulle 1030 
ind i. Jeg oplevede det helt bogstaveligt talt ved, at der også var en der var på 1031 
vej ind, stort set helt i slutløbet, som direkte sagde til allersidst: "Jeg kan ikke 1032 
se mig selv i posten.". Og derfor hoppede fra. Og det tror jeg har noget med at 1033 
gøre at der var en selvforståelsesrejse i at se sig selv i posten. Jeg skulle tage 1034 
dialogen tidligere, og det skal jeg måske særligt, fordi jeg sidder i en gruppe 1035 
med kun mandlige ledere. Så skal jeg måske særligt gøre det. Hvis jeg nu 1036 
havde en kvinde, eller to kvindelige ledere i forvejen, så ville det måske være 1037 
lidt hurtigere at tage springet. 1038 

 1039 
01:08:03 – I  Fordi man netop ville kunne se sig selv, tænker du? 1040 
 1041 
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01:08:05 – J  Ja, ja. Så det jeg gør nu, det er at jeg hele tiden sidder og kigger ned i mit eget 1042 
system, og siger: hvem synes jeg virkelig har de der karaktertræk blandt de 1043 
kvindelige forskere, som... for det har jo ikke kun noget med faglig dygtighed. 1044 
Det er også noget med menneskeforståelse, og så at man kan tage tingene roligt 1045 
og afdæmpet, når bølgerne går højt og have en forståelse for, hvad der sker 1046 
rundt omkring i rummet og sådan nogle ting. Det kan man jo se. Det kan man 1047 
se blandt de yngre personer igennem systemet, om de har de der karaktertræk. 1048 
Og så, nu går jeg hen til dem og siger; "Jeg synes, du gør et rigtig godt stykke 1049 
arbejde, og jeg fornemmer altså, at du har noget ledelsespotentiale. Har du 1050 
tænkt på det? Jeg synes, du skal tænke på det". Det kan jeg godt finde på at sige 1051 
til en adjunkt faktisk, altså ganske tidligt i karrieren. "Jeg synes, du skal tænke 1052 
på det på et tidspunkt". Og så håber jeg på, at når der så er en post næste gang, 1053 
så kan jeg gå ind og sige "NU. NU skal du søge ind. Nu skal du tage den her 1054 
chance". Så jeg tror, man skal være mere proaktiv i den forudgående dialog af 1055 
dem, man ser som mulige ledelsestalenter. Og ikke bare vente til searcharbejdet 1056 
skal starte og opslaget kommer. 1057 

 1058 
01:09:12 – I  Det giver rigtig god mening. Så tror jeg heller ikke, jeg har mere. 1059 
 1060 
  INTERVIEWET AFSLUTTES 1061 
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Appendix P 

Interview Dean/CBS (m) 

 

I = Interviewer 

S = Søren Hvidkjær 

 

00:01:47 – I  Vi starter lige med en meget kort rammesætning, og så bliver der nogle 1 
spørgsmål i forhold til rekrutteringsprocesser på CBS, og vi bevæger os lidt ind 2 
i forhold til noget tenure track rekruttering. For en god ordens skyld, vil du så 3 
ikke starte med at præsentere dig selv med navn, stilling og det universitet, du 4 
kommer fra.  5 

 6 
00:02:07 – S  Søren Hvidkjær, og jeg er forskningsdekan, og jeg er på den måde også leder af 7 

de videnskabelige medarbejdere på, på CBS. Jeg kommer jo så fra, det kommer 8 
an på, hvad det betyder at “komme fra noget”, men lige nu er jeg ansat på CBS.  9 

 10 
00:02:23 – I  Hvor har du været ansat tidligere?  11 
 12 
00:02:26 – S  Jeg har, før CBS, var jeg ansat på kan ikke høres i Frankrig, og så var jeg, før 13 

det, ansat på University Maryland i USA, og før det var jeg Cornell University 14 
i USA. Før det var jeg handelshøjskolen i Aarhus som studerende.  15 

 16 
00:02:42 – I  Spændende, du har været vidt omkring. Jeg tænker, at det her interview 17 

kommer til at tage udgangspunkt i din stilling på CBS. Godt nok. Og vil du 18 
starte med måske at sætte nogle ord på, hvordan den nye stillingstruktur fra 19 
2020 kommer til at have indflydelse på rekruttering og forfremmelse på CBS? 20 

 21 
00:03:00 – S  Øh, godt spørgsmål. Det primære med den nye stillingsstruktur for CBS er jo 22 

indførslen af promotion track. Og, øh, vi er i gang med det arbejde og skal nu 23 
til at implementere det.  24 

 25 
00:03:15 – I  Ja. Er der allerede implementere nogle tiltag, eller er det noget, der er i gang? 26 
 27 
00:03:18 – S  Undskyld, hvad siger du? 28 
 29 
00:03:19 – I  Er der allerede implementeret nogle nye tiltag, eller er det noget, der er i gang?  30 
 31 
00:03:24 – S  Øhm. Ja, eller, det er den ene, og den anden, kan man sige, det er 32 

bortskaffelsen af MSO, øhm, som på kort sigt er det, der har størst betydning 33 
for vores medarbejdere, kan man sige. Så det har ikke været muligt sidste år, 34 
øh, og vi bruger jo MSO som en, øhm, ja, men reelt set ved jeg ikke. Altså hvis 35 
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man ser på dem, der har været på MSO, så langt de fleste fortsætter til et 36 
professorat. I modsætning til nogle andre steder, jeg tror KU (Københavns 37 
Universitet, red.), det er sådan en midlertidig stilling, man går tilbage - det er 38 
der også nogle, der gør hos os, men, men vi bruger det måske i et lidt mere 39 
begrænset omfang, uden jeg lige kan statistikken, men til gengæld er det, det er 40 
typisk et trin mod et professorat, har de været tidligere. Og det bliver jo så det 41 
nye promotion track, som, øh.. Men altså, man skal jo have en model på plads. 42 
Når man laver sådan noget her, så skal man have indgangskriterier - der er to 43 
ting, der er proces, og der er kriterier, og vi arbejder lige nu på proces, øh, 44 
omkring det. 45 

 46 
00:04:30 – I  Ja. Er der nogle særlige fagområder eller stillinger på CBS, som er præget af en 47 

enten en over- eller en underpræsentation af kvinder?  48 
 49 
00:04:39 – S  Øh. Ja, altså, det, man kan i hvert fald se, at, konstatere at, at der i hvert fald 50 

forskel på tværs af CBS af mængden af kvinder ansat. Og, øh, det er også et 51 
spørgsmål, hvad er så den rette benchmark. Vi prøver jo, vi plejer jo at sidde og 52 
benchmarke os mod noget, øhm, og, og man kan konstatere, at der er jo inden 53 
for de mere, øh, ja, det er jo sådan helt generelt set er det jo nok det mere 54 
matematiske og kvantitative, at der er en tendens til at være færre kvinder 55 
ansat, øh, men, men det reflekterer jo altså, at der er i fagområdet, som sådan, 56 
færre. Så jeg er faktisk ikke, altså når jeg så siger benchmark, så er jeg ikke, jeg 57 
er ikke helt opmær... Jeg ved faktisk ikke helt, om, det er jo alt afhængig af 58 
hvilken benchmark, man har. Mit indtryk er, at, øh, ja, altså, de her lidt mere 59 
kvantitative områder, altså det kan vi jo se, det er helt klart, at der færre 60 
kvinder, men, men, at, øh, der ikke er færre end vores søstre universiteter rundt 61 
omkring i verden.  62 

 63 
00:05:49 – I  Ja. Hvis man kigger på CBS på et lidt mere generelt plan, vil du så sige, at der 64 

er enten en over- eller en underrepræsentation af kvinder i de akademiske 65 
stillinger? Eller er det lidt mere ligeligt fordelt, hvis man kigger bredt?  66 

 67 
00:06:03 – S  Nej, altså, hvad hedder det, jeg vil jo, altså, der er jo klart en, en 68 

underrepræsentation set bredt, det er helt klart. 69 
 70 
00:06:11 – I  Hvordan med I ledelsesinstanserne på CBS? Både mellem ledelse og øverste 71 

ledelse – er der da en primær... 72 
 73 
00:06:21 – S  Øh. Ja, altså der har vi jo statistikkerne, og det er noget, vi følger, øh, løbende, 74 

og, kan man sige, på CBS - altså, det er jo ligesom de, der hele administrative 75 
del, som jeg selvfølgelig kender lidt til, men der er jo ikke sådan, i forhold til 76 
indflydelse på. Men hvis vi tager den akademiske del, jamen så institutlederen 77 
jo de primære mellemledere, så at sige, på CBS er, og det har vi, øh, altså, lige 78 
nu har vi tre ud af de 11 institutledere, der er kvinder, så det er knap 30 procent 79 
jo. Alt andet lige, vil man, altså, hver tredje procent, det er nok det forventede, 80 
ikke, så det, det er, øhm, ja, så der er kamp om repræsentation, kan man sige. I, 81 
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hvad kan man sige, på topledelsesniveau, der er vi jo lige nu fire i direktionen, 82 
men der kommer en femte person ind, så direktionen bliver udvidet her på 83 
mandag, faktisk, og vedkommende overtager så nogle af de her, overtager den 84 
personalemæssige ledelse fra mig af VIP’erne. Men det er lidt lige meget for 85 
det, men, øh, så indtil på mandag er vi 25 procent kvinder, men efter mandag er 86 
vi så 40 procent.  87 

 88 
00:07:49 – I  Så der sker alligevel lidt – det rykker meget på procenterne, når vi er nede i de 89 

antal.  90 
 91 
00:07:54 – S  Jeg vil sige, altså ja, og så kan man jo altid ‘hvad er det rigtige’, men altså, ja, 92 

det må jo nødvendigvis være enten 40 eller 60 procents repræsentation, så der 93 
kan man sige, at der er en lige repræsentation.  94 

 95 
00:08:04 – I  Ja. Jeg kan også sige, at vi har allerede talt, faktisk, med Inger Askehave, som 96 

jeg tænker, er vedkommende, du refererer til? 97 
 98 
00:08:10 – S  Ja, lige præcis. Når, det har I, I er hurtigere, så ja. Hvornår snakkede I med 99 

hende? 100 
 101 
00:08:17 – I  Det gjorde vi I forgårs, tror jeg.  102 
 103 
00:08:21 – S  Jeg snakkede med hende i går også, så I er hurtigere end mig. 104 
 105 
00:08:24 – I  Hun har ikke lige nævnt noget om, at hun også har fået lov at tale med os.. 106 

(griner) 107 
  108 
00:08:30 – S  Nej, men det er rigtig fint og så er der selvfølgelig også på, øh, på 109 

bestyrelsesniveau, øh, og, ja altså, hvordan er det, øhm, det er jo også noget, 110 
hvor jeg har mindre indflydelse, øh, men, øh, altså, vi skelner lidt mellem de 111 
eksterne og de interne bestyrelsesmedlemmer, og de interne er jo valgte 112 
medlemmer, der er tre af dem plus de to studerende, som der også er valgt ind. 113 
Men altså, lige nu blandt de valgte er der to ud af tre kvinder. Men igen, det er 114 
jo ikke rigtig noget, altså, det er jo en politisk proces, så at sige, som man skal 115 
respektere. Og så blandt de eksterne er det, lige nu er det, altså nu er jeg lige, 116 
jeg har ikke altid tallene præsent, men jeg mener, at det er to ud af seks, der er 117 
kvinder der.  118 

 119 
00:09:25 – I  Jeg vil også bare lige sige, generelt når vi kommer igennem interviewet, at det 120 

er helt i orden, hvis der er noget, du ikke kan svare for 100 procent, så er det 121 
også i orden med din egen personlige vurdering, og det kan vi sagtens tage 122 
højde for, at du ikke udtaler dig på CBS’ vegne nødvendigvis. Men i forhold til 123 
så, hvis vi snakker rekruttering på CBS, hvordan vil sådan en typisk 124 
rekruttering så foregå? Er der noget, hvor der bliver scoutet primært, eller er det 125 
et spørgsmål om at lægge jobopslag ud fra udbud af stillinger? 126 

 127 
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 128 
00:09:52 -S  Ja, og, øh, det er helt det rigtige spørgsmål, og begge dele, altså, CBS er jo, 129 

øhm, drevet af, altså, der er ret stor forskel på, hvordan man agerer inden for de 130 
forskellige miljøer. Som er jo, det er jo forskellige markeder, man opererer på, 131 
øh, så finansiering opererer og økonomi opererer på et særligt marked, som et 132 
struktureret marked, hvorimod de typisk lidt mere bløde discipliner, der har 133 
man ikke så strukturerede markeder. Og dem, der har strukturerede markeder, 134 
det er igen finansiering og økonomi, altså EGB og strategi og innovation og 135 
regnskab også, øh, der, øhm, der har årligt jobmarked, altså, det kommer an på 136 
hvilket niveau, vi taler om, lad os nu tage nyuddannede ph.d.er først, som er jo 137 
de største og mest formaliserede, men der er ligesom et årligt marked, og, øhm, 138 
jeg har jo tidligere været institutleder på instituttet for finansiering i 6 år, så det 139 
kender jeg, og, øhm, altså, der er et årshjul, der er deadline hvert år 1. 140 
december. Vi har et opslag, der bliver sendt ind, og vi får måske 300 141 
ansøgninger - og når jeg siger ansøgninger, så er det ikke formelle ansøgninger, 142 
det er sådan mere ‘expressions of interest’, øhm, og så har vi, øhm, så det er, 143 
det er et, altså, det er ikke et formaliseret opslag, men det indikerer at, og altså, 144 
selvom vi får 300 ansøgninger, det er jo ikke nødvendigvis 300 personer, der er 145 
interesserede i CBS, fordi rigtig mange de sender jo måske ud til 30-40 steder, 146 
så der ligesom bliver et match. Øhm. Og, og, man kan sige, at det er, det er 147 
næsten ligegyldigt, hvad man skriver, om man skriver to ord i sin ansøgning, 148 
altså, det er det, man har sit CV, og, øh, det betyder ikke ret meget, altså, jeg 149 
har i hvert fald ikke været ude for, at der er nogen, der ligesom siger, at nogle 150 
specifikke ting - vi prøver at lave så bredt som muligt, altså inden for 151 
fagområdet, ikke nu skal det og det og det her ikke, man skal være så bred som 152 
muligt med opslaget, ja, for at få så mange som muligt ansøgninger, og det er 153 
sådan set det eneste, der kan være begrænsende i forhold til ansøgningerne, så 154 
der der er jeg jo sådan, ja altså, jeg vurderer ikke rigtigt, at, at i de tilfælde har 155 
opslaget altså stor betydning, udover det her, hvis det er begrænset, ikke, og der 156 
er det så, man har så nogle, øh, nogle, der er altså flere runder, man møder, 157 
altså før i tiden, da vi stadig kunne flyve, der tog vi til USA, og så interviewede 158 
kandidater, altså (utydeligt) så man havde sådan 30 interviews over to dage 159 
eller sådan noget, og så havde man så fly-out's efterfølgende, hvor folk, dem 160 
som vi havde udvalgt at komme til CBS, og der kan man sige, der havde vi 161 
nogle, på finansiering var vi, er vi, jo et af de områder, hvor der ikke 162 
traditionelt har været ansat så mange kvinder, så vi havde et stort behov for, og 163 
ønske om, at øge antallet af kvinder. Og vi havde, altså, det mål, som vi havde, 164 
eller jeg havde som institutleder, var ligesom, jamen vi får en vis procentdel, 165 
lad os sige 300 ansøgninger, øhm, og der er måske 15 til 20 procent af dem, der 166 
er kvinder, øh, så det skal jo være et minimums mål for dem, vi kalder til 167 
ansøgning, eller til interview, på den konference - det er så 30, så lad os sige at 168 
der er 20 procent ud af 300, det er 60, og lad os sige, at vi tager, øh, 30 til 169 
ansøgning, det vil så være, lad os sige, at vi har 10, der er kvinder, det er så en 170 
tredjedel, ikke, 33 procent, og så derfra, af dem vi så flyver ud, skal vi mindst 171 
have 33 procent, øh, den andel af kvinder, som vi flyver ud til interviewet, og 172 
af dem, vi flyver ud, der prøver vi, at sige “jamen den andel af jobtilbud, vi 173 
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giver, skal mindst være, øhm, altså den andel, som var i tidligere runde”, og det 174 
har fungeret ret godt i forhold til at få ændret kønsbalancen. Jeg ved ikke, om 175 
jeg vil sige, at det har fungeret, men altså, det har i hvert fald, resultatet har 176 
været, men det er jo svært at vide, hvad det er, der, øh, det er en af de ting, der 177 
har været stor fokus på, og en anden har været, altså, i den måde, man, øh, 178 
altså, i interviewsituationen, øhm, vi sidder, når vi interviewer, i de her 179 
konferencer, så er der typisk, øh, hvad hedder det, en, måske er vi 4-5 personer, 180 
der interviewer, øh, og ligesom sørger for, at der er begge køn repræsenteret 181 
blandt interviewerne.  182 

 183 
00:15:19 – I  De her krav, du nævner til, hvad kan man sige, andelen af kvinder, der skal..  184 
 185 
 186 
00:15:22 – S  Det er ikke nogen krav – det er mere nogle mål. Som vi så rapporterer på og 187 

siger “gjorde vi det" eller, så, ja, undskyld, ja. 188 
 189 
00:15:29 – I  Nej, det er helt okay! 190 
 191 
00:15:30 – S  Men det er ikke nogen formelle krav, vel, men det er de mål, vi har. 192 
 193 
00:15:32 – I  Det var faktisk mit næste spørgsmål - det var nemlig, om der er nogen 194 

formelle, sådan, kriterier til rekruttering, eller om det mere har været en 195 
holdning på dit institut, som I har prøvet at efterleve?  196 

 197 
00:15:42 – S  Øh. Nej, altså fordi, øh, jeg tror, at vi altid har efterlevet det, hvis jeg skal være 198 

helt ærlig, øhm, altså, det har været en forventning, vil jeg sige, at vi har gjort 199 
det på den måde.  200 

 201 
00:15:57 – I  Så det er ikke fordi, der har været lavet et, hvad kan man sige, uafhængigt 202 

kvalitetstjek af de ansøgere, I har bragt i forslag i forhold til, om de bliver nået, 203 
den målsætning her?  204 

 205 
00:16:07 – S  Nej, men vi har rapporteret til efterfølgende, rapporteret på det efterfølgende, 206 

øh, og få det kvantificeret - det har været vigtigt. Fordi, altså, ellers ved man jo 207 
ikke, hvad der.. Så, så, ja, det, så det, og det jo sådan set bare et eksempel, og 208 
sige også fra, øhm, man kan sige, at vi lykkes så med at få andelen kvinder op 209 
på 50 procent i tenure track adjunktstillingerne, øhm, men det tager meget lang 210 
tid, inden det så reflekterer sig i professorniveau, ikke, så der er det en helt 211 
anden sag. Så, så det, og det var også mere som eksempel på det. Flere 212 
institutter arbejder på den måde, og så er det de mere, øhm, kan man sige, nogle 213 
institutter, øh, hvor det fungerer lidt mere, altså hvor der ikke er så 214 
strukturerede jobmarkeder, og der er bruger man ligesom en af to ting, kan man 215 
sige, som du siger, hvad hedder det, uformelle søgeprocesser, øh, netværk og, 216 
øh, og deciderede opslag, altså der bliver opslag ligesom vigtigere. Og ja, altså, 217 
i, men det er jo så altså også typisk i de fagområder, hvor der er en, en god 218 
repræsentation af kvinder i forvejen, øhm, og, ja, altså, at den, øhm, jeg vil 219 
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sige, det har ikke været det største fokus, også fordi der allerede en, en, en, øh, 220 
en vis balance der. Øhm. Men altså, det er meget, øh, hvad skal vi sige, altså 221 
jeg vil også gerne høre, om I har, hvad I har set er det bedste forskning på det, 222 
altså omkring, ja, at sætte det ordsprog, det ordbrug, der er i opslag, også, altså, 223 
effekterne af de her uformelle netværks, fordi en ting er at sige, ja, det kan godt 224 
være, at man ser fin ud på, øh, på kønsbalancesiden, men, øh, men det har jo 225 
ligesom en tendens til at forstærke nogle eksisterende måder at tænke på, ofte 226 
fordi man har det specifikke netværk, ikke, så der kan godt være andre, øh, 227 
diversitetsdimensioner, som, som man så ikke performer så godt på. Og 228 
problemet er, at vi kan jo ikke rigtig måle, altså, vi kan måle i Danmark, der har 229 
vi lov til at måle, om folk de har, hvilke køn, de har, men jo ikke, ja, altså 230 
hvilken religiøsitet, race, hvis der er noget, der hedder det, og øhm, hvad 231 
hedder det, ja, altså, deres kriterier, socioøkonomiske baggrund osv.  232 

 233 
00:18:57 – I  Hvis man, og det behøver ikke at være i forbindelse med køn overhovedet, men 234 

i rekrutteringsprocessen sådan lidt mere generelt set på CBS, er der da indlagt 235 
nogle uafhængig kvalitetstjek af?  236 

 237 
00:19:08 – S  Ja, så, øhm, så, det er jo decentraliseret, som jeg ligesom indikerer, meget af 238 

det her, så bliver det selvfølgelig pludselig rigtig vigtigt at have et kvalitetstjek 239 
både på diversitet og, men, jo også på kvalitet, den faglige kvalitet, osv. osv. 240 
Og den model vi har, er, at alle, der kommer, der bliver ansat på permanent 241 
stillinger, altså lektorer og professorer, de skal via det, der hedder CWAC, CBS 242 
Wide Appointment Committee, og det er en komité, der består af fire 243 
professorer, øh, mig selv som forskningsdekan og, hvad hedder det, 244 
uddannelsesdekanen, og rektor har også været, rektor træder ud her på fredag, 245 
fordi nu laver vi den her omorganisering og sådan, så, og reelt set, så, ja det er 246 
lige meget, men lad os bare tage vores seks – vi interviewer alle kandidater, der 247 
har været, og vi kigger på, hvad hedder det, øhm, ja, kandidaternes profiler og 248 
skal godkende alle ansættelser, øhm. 249 

 250 
00:20:22 – I  Hvad ser du umiddelbart at fordele og ulemper ved at have en uafhængig 251 

instans som CWAC?  252 
 253 
00:20:27 – S  Øh. Jamen altså, det jeg vil sige er, at det jo i første omgang, at den faglige 254 

kvalitet, øh, som kommer, der kommer et vist tjek på. Så det er det primære. 255 
Og så, altså, så er det selvfølgelig også spørgsmålet “passer I ind”, man kunne 256 
godt forestille sig en høj faglig kvalitet, men det er ikke, øh, en profil, der 257 
passer ind i de prioriteter, vi nu har på CBS. Øh.  258 

 259 
00:20:57 – I  Så det er sådan en helhedsvurdering af ansøgeren?  260 
 261 
00:20:59 -   Ja, sådan en eller anden geolog, som kan være verdensberømt, men altså, det er 262 

måske bare ikke det, vi laver. Så, så, ja, så passer de ind i den strategisk proces 263 
her, øhm, ja. Så det er den ene, og den anden ting er også, altså, kvalitetstjek af, 264 
altså, en transparens er, er vigtig i processerne, øhm, at, øh, at man ligesom, det 265 
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her med netværk og sådan noget, det bliver lidt intransparent, og, øhm, altså, 266 
som jeg, det kan sagtens være korreleret, og det tror jeg, det er, i hvert fald som 267 
jeg forstår alt den sådan, med, øh, med, køns, altså med præference på tværs af 268 
køn, øh, fordi, altså hvis der er noget, der er intransparent, øh, er der ligesom en 269 
yderligere usikkerhed fra, øh, personens side, og hvis der er forskel på 270 
risikoaversionen og ligesom usikkerhedsaversionen situationen, og det er der 271 
noget, der tyder på, at der er øh, jamen så har det også en effekt på 272 
kønsbalancen.  273 

 274 
00:22:10 – I  Så du vil sige, at.. Skal jeg høre det som om, at bare det, at CWAC ligesom 275 

eksisterer som instans, gør noget positivt for, øh, den kønsinklusion, man ser på 276 
CBS?  277 

 278 
00:22:20 – S  Altså, og, øhm, nu taler jeg mere om de processer, vi har, altså, øhm, altså jeg 279 

vil gerne tro det, men jeg har ikke noget evidens på lige præcis, hvordan kan 280 
jeg. Jeg vil sige, at, at, øh, mere det her med, at vi har nogle ret transparent 281 
kriterier, nedskrevne kriterier om, hvad det kræver for at blive lektor, hvad 282 
kræver det for at blive professor, øhm, og hvad er det for nogle processer, der 283 
leder det, altså, det gør, at, øhm, at for den enkelte medarbejder, jamen så har 284 
man ligesom, det er selvfølgelig altid risikofyldt, men så længe man ligesom 285 
leverer det, der bliver krævet, øh, så føles det som en lavere risiko. Øhm. Og 286 
jeg vil sige, i hvert fald på, øh, vi er jo gået, gået væk fra, ligesom det 287 
gammeldags, eller ikke gået helt væk, men før i tiden havde man jo, og jeg ved 288 
ikke hvor meget, I er inde i det, men altså det danske gammeldags system, 289 
havde man ligesom fireårig adjunkturer, og så blev man ansat i fire efter, men 290 
så efter fire år, så havde man ikke, man vidste ikke, om der ville være en rigtig 291 
stilling, en lektorstilling, til en efterfølgende. Og jo måske ikke, altså der var 292 
ikke stor fokus på, øh, altså, hvad skal vi sig, hvad skal få dig til at blive lektor 293 
her inden for de næste fire år. Vi er så gået over til, øhm, tenure track systemet, 294 
og ikke kun 100 procent, men rigtig meget, i rigtig høj grad, og, at, hvor der er 295 
en stilling som lektor i den anden ende. Og der er så nogle krav, som er 296 
nedskrevet fra start af, så man ved, hvad, hvad er forventningerne. De kan jo 297 
ikke, de kan jo aldrig blive 100% nedskrevet, men der er i hvert fald en klar 298 
forventningsafstemning der, og, og, og jeg vil sige, at, at, øh, det primært så var 299 
de, de mere kvantitative områder, som har startet med at bruge det, og, og der 300 
har, øh, kønsbalancen set bedre ud, klart bedre ud, på tenure track end på de 301 
tidligere adjunkturer. Og igen, det er svært at vide hvorfor, om det bare er 302 
tilfældigt, eller om det kan være noget andet, men det er i hvert fald konsistent 303 
med en forskel i risikoaversion, hvor at, altså, at, at det er nok, det betyder mere 304 
for nogle end for andre, at man er sikker på at have en stilling i den anden ende, 305 
hvis man ellers leverer x antal publikationer og uddannelse osv. osv., så det har 306 
været et vigtigt redskab for os.  307 

  308 
00:25:31 – I  Ja. Er der sket nogle ændringer, nu siger du, at tenure track rekruttering er 309 

noget, der er blevet brugt i relativt lang tid på CBS og primært nogle områder - 310 
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men er der sket nogle ændringer i den måde, CBS indtænker tenure track her 311 
efter den nye stillingstruktur? 312 

 313 
00:25:46 – S  Nej, altså, det er der sådan set ikke, der ikke er sket så meget på 314 

stillingsstrukturen på, den kom jo ind i 14 eller sådan noget, jeg kan ikke lige 315 
huske det, så vi har brugt den i nogle år - den var ikke inde tidligere, altså, så 316 
altså for 15 år siden, men, øh, men, basalt set, det vi har gjort på tenure track, 317 
gør vi så også på næste niveau nu, øhm, og kommer ind på en, det er så ikke 318 
tenure track men promotion track, men basalt set samme model, til et 319 
professorat, øh, og igen, vi arbejder stadig på modellen, så det er ikke på plads 320 
endnu, men ja.  321 

 322 
00:26:24 – I  Selvfølgelig. Er der nogle sådan, nu siger du, at man arbejder jo med det på de 323 

forskellige institutter - er der nogle sådan generelle kvalifikationskriterier for, 324 
hvordan man bruger tenure track, eller er det noget, der bliver sat individuelt 325 
for hvert institut?  326 

 327 
00:26:38 – S  Øh. Så, det er, øh, hvert institut skal have en tenure track politik, og det skal 328 

godkendes af mig, øhm. Så, så jeg vil sige, at vi har nogle minimumskrav til, 329 
hvad en politik skal indeholde. Der skal være en grad af specificitet i 330 
politikken, så, øh, ja, jeg har, jeg har lige nu en politik, jeg skal have godkendt, 331 
eller jeg skal have kigget på, for at se, om den kan blive godkendt. Øhm. Men 332 
altså, det er, det følger jo i høj grad, hvad skal vi sige, de faglige miljøers måde 333 
at, at, eller de dimensioner, som de kigger på, de faglige miljøer, som varierer 334 
jo, så der er forskel på filosofi og marketing og sådan noget.  335 

 336 
00:27:31 – I  Sidder, vil du vurdere, institutlederen med et lidt andet ansvar i 337 

rekrutteringsprocessen, når der bruges tenure track?  338 
 339 
00:27:40 – S  Øhm (lang pause). Nej, altså. Det er et godt spørgsmål. Øhm. Altså det er jo 340 

altid, altså institutlederen er jo en rigtig vigtig person i ansættelsesprocessen, 341 
det er klart, øhm, og jeg ikke sådan sikker på, at det er yderligere et anderledes 342 
ansvar i tenure track. Det er altid vigtigt.  343 

 344 
00:28:15 – I  Nu var du lige meget kort inden på det her med professor MSO, som jo bliver 345 

fjernet i den nye stillingsstruktur - tror du umiddelbart, at bortskaffelsen af den 346 
her professor MSO, kommer til at påvirke hvordan, eller hvor, vi ser kvinder i 347 
akademiske stillinger? 348 

 349 
00:28:32 – S  Altså på CBS?  350 
 351 
00:28:33 – I  Gerne, ja. 352 
 353 
00:28:34 – S  Ja, altså, fordi vi har brugt det forskelligt på de forskellige universiteter, som 354 

jeg forstår det, og, altså, igen - langt de fleste af dem, som vi har ansat som 355 
MSO, er blevet professorer, og vi har ikke ansat ret, altså at man skal jo lave et 356 
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opslag, altså bortset fra, at vi har det her promotion track, men som det er nu, 357 
skal man lave et opslag, hvor alle kan søge på, øhm, og som arbejdsgiver, altså 358 
når jeg siger det her, er det også ud fra CBS, selvfølgelig, og som arbejdsgiver 359 
er det jo, øh, altså man kan sagtens se, at der er noget omkring transparens, der 360 
er noget omkring, at det er den bedste person, der skal, der skal have 361 
muligheden for at få stillingen. Men det gør det jo svært at karriereplanlægge, 362 
øh, for vores medarbejdere, og det er jo også svært for medarbejderne at 363 
karriereplanlægge, for, øhm, den måde det fungerer på, kan man sige, lad os 364 
sige, at vi har en medarbejder, vi gerne vil, en dygtig MSO eller lektor, som vi 365 
gerne vil have ind i en professorstilling, så laver vi et opslag, øhm, og, øh, så 366 
kan det så være, at selvom vedkommende er verdens næstbedste, hvis vi har 367 
den bedste ansøger udefra, så, så er vi nødt til at ansætte vedkommende, eller 368 
altså nødt til, nødt til på et objektivt grundlag, og så ansætte vedkommende 369 
udefra. Det vil sige, man kan ikke rigtig, øh, altså, der er den der 370 
karrieplanlægning kan ikke rigtig adskilles fra budgettet. Øhm. Så det har nogle 371 
budgetmæssige konsekvenser, fordi den oprindelige person, vi havde, øhm, er 372 
jo stadigvæk ansat, øh, og nu ansætter vi så en ny person, og så vi, det er svært 373 
at styre budgettet og altså, for arbejdsgiverens side er også svært at lave 374 
karriereplanlægning, så det er jo det problem, øh, jeg vil sige, som promotion 375 
track løser, og som jeg forstår det, altså, det vi har gjort, nu skal jeg måske lige, 376 
altså, det ved jeg ikke lige hvor meget, jeg lige vil citeres direkte for det her, 377 
men der er i hvert fald, jeg kan godt sige, at der har været en opfattelse af, at, 378 
øhm, når der har været et opslag fra CBS, og så har man set, at man så har ansat 379 
en egne personer, altså, der er professoropslag, og så er det, altså de sidste fire 380 
gange er det en lektor eller MSO fra CBS, der bliver ansat, så sender det jo et 381 
signal til, øh, det internationale miljø om, at, jamen, I behøver ikke at ansætte 382 
(ansøge, red.), for det er alligevel kun vores egne, vi ansætter, så det sender jo 383 
et uheldigt signal ud i verden. Øhm. Og der kan jo sagtens være kønsaspekter i 384 
det her, ikke, så, så det problem bliver jo også løst med promotion track, hvis vi 385 
går over, hvor vi ligesom får ved dem, der så internt, de kan, de meget højt, 386 
som har en professor, øh, professor aspiration, de kommer så ind på vores 387 
track, og så vi ligesom slipper for, at have det opslag, og så de opslag, som vi 388 
har, de vil blive i alt overvejende grad, øhm, altså i høj grad, hvad hedder det, 389 
ville vi få eksterne ansøgere, øh, ind der, hvor der (utydeligt). Øhm. Hvad var 390 
dit spørgsmål var? For jeg tænkte, der var et eller andet, jeg ikke helt fik svaret 391 
på.  392 

    393 
00:32:04 – I  Jamen jeg tror, det var i forhold til, om, om det her med, at professor MSO 394 

bliver, øh, altså forsvinder...  395 
  396 
00:32:10 – S  Ja, ja, nej, præcis. Det var en lang, øh, smøre for at sige noget om MSO. Øhm. 397 

Og nej, altså jo, fordi den måde, vi har brugt det, altså hvis vi kigger på 398 
statistikkerne, de har sakse, øh, famøse sakse, vi har, øh, så ser det jo faktisk, 399 
øh, ja, man skal jo altid være påpasselig med at være optimistisk, men, men det 400 
er, altså der er jo sket rigtig meget på MSO-siden. Altså hvor vi har flyttet os på 401 
ikke meget over ti år, som jeg husker det, til en fordobling, hvor noget, der 402 
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ligner, altså fra noget, der ligner 20 procent, til noget, der ligner 40 procent lige 403 
nu. Øh. Og det er jo ganske betydeligt på kort, relativt kort tid, hvor man så ser, 404 
der er nogle af andre områder, der, den store gruppe, eller den, fulde 405 
professorer, der er sket mindre, der er sket lidt, og på samme måde er 406 
lektorsiden er der også sket noget men ikke så meget. Men, og så er der nogle, 407 
der har brugt det som en “ah, det er ikke så godt”, øh, for kønsbalancen, øh, 408 
men, men det tror jeg nu ikke, øh, fordi, altså den gruppe af MSO'er, de vil gå 409 
over i professorstillingen, øh, på et tidspunkt. Det er ikke alle sammen. Men 410 
mange af dem vil, og, øh, når vi ikke har MSO‘erne, så, så vil de jo ligesom gå 411 
direkte ind. Øhm. Og det er jo ikke fordi, at vi har ansat, øh, kvinder i, øh, i 412 
MSO før først, og mænd, dem har vi lige taget direkte, nej, altså, det er faktisk, 413 
i den tid jeg har været her, og været forskningsdekan, jeg tror også i årene 414 
inden, men det er jeg ikke så sikker på, men, jeg har været forskningsdekan i 415 
tre år nu, og der har vi lavet en ansættelse på fuldt professorniveau af en lektor, 416 
øh, på CBS, og det var en kvinde, øhm,  hvorimod at, altså, så, ja, så, nu vil 417 
man så mere, gå jo selvfølgelig direkte fra lektor og til professor, så man kan 418 
sige, hvis man er, eller bekymret, altså hvis man kigger mere på de fulde 419 
professorer, øh, så er jeg overbevist om, at det her ville have en, øh, positiv 420 
effekt på balancen.  421 

 422 
00:34:30 – I  Er der nogen, hvis vi kigger på, sådan, generelle, altså på ansættelse i 423 

akademiske stillinger, har CBS så nogle generelle kvalifikationskriterier til, 424 
hvad det kræver at blive ansat i en akademisk stilling?  425 

 426 
00:34:44 – S  Ja, altså, vi har, hvad hedder det, vores READ-kriterier, øh, så vi har frem 427 

dimensioner. REEAD står for: Research, Education, External Funding, 428 
Academic Citizenship og Dissimination. Øhm, og, ja, vi har et krav om, at alle 429 
institutterne skal, øh, definere hvad det kræver at komme ind på et givent 430 
niveau, for, øh, altså for, vi har ph.d., vi har post.doc, adjunkt, lektor og MSO 431 
og fuld professor. Øh. Og så har vi også, hvad er ligesom indgangskriterierne, 432 
hvad er, så at sige, jobbeskrivelse, øhm, og det er, så det er ikke, øh, vi har ikke 433 
CBS kriterier, men, direkte kriterier, men der har vi så REEAD, undskyld der 434 
har vi, øhm, CWAC, som, øh, sætter nogle, øh, minimumskrav. Ja, så det er 435 
sådan relativt nedskrevet og i varierende grad. Har I set dem, de REEAD-436 
kriterier?  437 

 438 
00:36:02 – I  Ja, ja, vi har godt set dem. 439 
 440 
00:36:04 – S  Ja, vi har dem et eller andet sted.  441 
 442 
00:36:06 – I  Ja, er det også din oplevelse, når man så arbejder med de her REEAD-kriterier 443 

ude på de forskellige institutter, at de her kriterier så vægtes lige højt? 444 
 445 
00:36:16 – S  Øh. Nej, altså, og det er, vi kan sige, der er ligesom en, øh, en progression, 446 

altså hvor at der er et “E”, som klart vægtes højere end ekstern finansiering. Og 447 
det kommer også an på hvilket niveau, det er. Og det er også, altså, svært at 448 



Page 342 of 459 

 

sige sådan vægtningen af det. Altså jeg vil sige, øh, ja hvad skal vi tage, altså 449 
ekstern funding, det vil vi ikke vægte på adjunktniveau, det giver ikke mening, 450 
men det kan godt være, at det er noget, der går ind på professor niveau i, øh, 451 
altså at man må forvente, at man har kunne lave et vist eksternt funding. Men 452 
det er jo også afhængigt af de forskellige miljøer. Øhm, ja. Og så, hvis jeg ser 453 
på, så det er igen, Research og Education, og hvis vi skal, altså, så er det nok, 454 
øh, der, hvor det er sværest for de fleste, er jo nok på forskningssiden. Men 455 
hvis vi ser på de beslutninger, vi har taget på CWAC, øhm, er det i lige så høj 456 
grad, hvis der har været udfordringer på uddannelsessiden, at vi har sagt, det er 457 
ikke op til det niveau, vi ville forvente.  458 

 459 
00:37:43 – I  Du nævnte, at det er op til hvert institut at, sådan, konkretisere de her REEAD-460 

kriterier. Er det rigtigt?  461 
 462 
00:37:51 – S  Ja, altså de skal også godkendes. De blev godkendt i sin tid af min forgænger. 463 

Og vi skal til at have en ny runde, hvor vi skal kigge på igen. 464 
 465 
00:38:01 – I  Ja, det var mit næste spørgsmål nemlig - hvem der går ind og har endelig 466 

godkendelse på det her.  467 
 468 
00:38:01 – S  Ja, aj det er forskningsdekanen, ja.  469 
 470 
00:38:08 – I  Hvordan, når vi sidder i, eller når I sidder i en rekrutteringsprocessen, sådan 471 

noget som barsel eller forældreorlov, eller eventuel aftjening af værnepligt - 472 
hvordan er det noget, der vægtes, når der skal ansættes til en akademisk 473 
stilling?  474 

  475 
00:38:20 – S  Værnepligt har jeg aldrig set, vil jeg sige. Altså, min søn han er 19, han skal på 476 

værnepligt her om en måned, så det plejer, det er lidt før, normalt. Barsel er der 477 
selvfølgelig rigtig meget, og, øh, jeg vil sige, jeg tænker egentlig, at vi har et ret 478 
godt system for det, fordi vi har adskilt, øhm, altså, lønbudgettet ligger centralt 479 
hos mig som forskningsdekan, øh, og det overgår til prorektor, ikke, men det 480 
ligger centralt, øh, hvorimod altså, i, altså, jeg vil sige, den primære beslutning 481 
bliver stadigvæk taget på institutniveau, så det vil sige, at der kommer 482 
selvfølgelig nogle ekstra, eller der gør det, der kommer typisk nogle ekstra 483 
udgifter, hvis der er en eller anden barsel på vej. Men der er en adskillelse af de 484 
to beslutninger, fordi at dem, der, ja, der ansætter, som i overvejende grad vil 485 
være institutlederen, som tager en primær beslutning der, ikke ser de finansielle 486 
konsekvenser af det, øh, så det er sådan set gratis budgetmæssigt for 487 
institutlederen, fordi det bliver taget centralt. Derfor er det bare. Ja. Og jeg vil 488 
også sige, at, altså, det er jo sådan lidt, vi hyrer jo meget internationalt, 489 
selvfølgelig, og vi er i meget international konkurrence, og, altså, barsel er jo et 490 
af de steder hvor, at, øh, omstændigheder omkring, øh, fødsel er noget, hvor vi 491 
er relativt konkurrencedygtige, øh, i forhold til de fleste andre lande, ikke, og vi 492 
har også en model, der, øh, når man kommer tilbage fra, fra barsel, øh, kan man 493 
få reduceret sin arbejdsforpligtelse i det system, det normsystem, der hedder 494 
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profix, for os, for at lette tilbagegangen, for det er tit ikke kun at, altså, ja, altså, 495 
at man er ude i et halvt år, det er så, hvad det er, men når man kommer tilbage, 496 
så er der mange ting, der skal genstartes, og øh, ja. 497 

00:40:43 – I  Skal det i virkeligheden forstås som om, at den danske model, og CBS-model, 498 
for barsel, er noget, der også bruges lidt som en  konkurrencefordel i at hive... 499 

 500 
00:40:53 – S  Ja, det tror jeg, det – det er i hvert fald noget vi sådan, øhm, altså, det er noget, 501 

nu hyrer jeg jo så ikke længere selv direkte, men som institutleder, det er jo 502 
sådan noget, der bliver hevet frem, helt sikkert.  503 

 504 
00:41:06 – I  Ja. Spændende. Øhm, nu bevæger vi os lige lidt mere hen mod noget, hvor du 505 

også gerne må svare for din egen vurdering, hvis, hvis det giver bedre mening. 506 
Men vil du sige, at der er et problem med kønsbalance på det akademiske 507 
område lidt mere generelt set? 508 

 509 
00:41:23 – S  Ja, altså det, øh, det er der da. Altså, vi kan da i hvert fald konstatere, øh, 510 

betydelige forskelle og, øhm, altså, der er jo sådan lidt den her diskussion 511 
omkring reflekterer, hvad er så, altså. man kan jo godt have sådan en normativ 512 
idé om, at, øh, hvad er den rette balance, og der skal man altid passe på med, 513 
altså, det er nok ikke 50/50 i alting. Så hvad er så det, der gør, at, øh, og der er 514 
noget, det kan være diskrimination, øh, det kan være forskellige evner, og det 515 
kan være, det kan være præferencer, sådan typisk, ikke. Og der er jo en stor 516 
debat omkring det, øhm, og jeg vil sige, altså, øh, det er jo nok, altså 517 
præferencer spiller jo ind, det tror jeg ikke, at vi kan komme udenom, at det 518 
spiller ind, men, øh, men samtidig den diskussion omkring præference bliver 519 
også lidt ligesom taget, hvad er det man tager som eksogene faktorer her, 520 
nemlig at man må sige, altså, hvad, altså, hvis der går færre kvinder ind i, øhm, 521 
i et særligt område, de har måske præference imod det, men det er måske fordi, 522 
at, lad os sige altså computerscience eller sådan noget, ikke, altså, det er en vis 523 
kultur, som er, at man drikker masser cola og sidder foran skærmen hele tiden, 524 
så, så det er bare, det kan så have en effekt på, hvem der så søger ind, ikke, og 525 
så kan man så godt tænke på, jamen skal vi så ændre den kultur der, øh. Og, øh, 526 
ja, ja, så det, og jeg kan også godt konstatere, at, at, øhm, altså der er det her 527 
med hurdle fra starten, altså og, og jeg vil sige, at det er noget, jeg har, øh, 528 
sætter mere pris på nu, end da jeg startede som leder for otte år siden, øh, altså, 529 
betydningen af rollemodeller, eller nogen som, som man kan identificere sig 530 
med. Øh, og, altså, det svært at gå fra nul til én i, i kvinder på, på, på en 531 
afdeling, altså inden for en gruppe, ikke, men det er altså betydeligt nemmere at 532 
gå fra en til to, og, og så fremdeles. Øhm. Så det er også nogle, altså, nogle af 533 
de effekter, vi ser, er jo på grund af, hvad skal vi sige, det er vel inden for 534 
initiale kondi... øh betingelser, øh, hvor der ligesom, af en eller anden årsag, er 535 
vi endt et eller andet sted herovre, så har vi en ligevægt her, øh, men, men vi 536 
skal på en ny ligevægt, øh, eller altså, i hvert fald argumentet for at ændre den 537 
ligevægt, øh, så, så det, det, øh, jeg vil sige, at, øh, jeg synes da, at vi har en, 538 
øh, udfordring, men jeg synes også, at der er sket noget altså, der er sket en 539 
langt større opmærksomhed, end der har været tidligere. Og jeg tror, at det 540 
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sommetider, altså, vi har ikke gode nok mål for, hvad er den rette, øhm, 541 
hastighed, vi skal bevæge os, altså, hvad er et godt mål. Er det at bevæge os 1 542 
procentpoint om året, eller, altså, øh, det er meget svært, for det afhænger, øh, 543 
ligesom af flowet af ændringerne, og, så jeg synes, vi mangler lidt nogle, øh, 544 
nogle klare mål, for, altså ikke bare, at vi har et eller andet mål om, at vi skal 545 
have 40/60, minimum 40/60, ikke, og sådan noget, men, men hvad er den rette 546 
hastighed, for hvor hen, altså, for at vi når det. 547 

  548 
00:45:14 – I  Ja. Hvem vil du mene sådan sidder med ansvaret for netop, at den her 549 

kønsbalance enten fremmes eller opretholdes, selvfølgelig alt afhængig af, 550 
hvordan den ser ud på en arbejdsplads som CBS? 551 

 552 
00:45:26 – S  Jamen altså, det er jo, det er jo en bred, øh, altså, en bred leder, altså, alle 553 

ledere har jo et ansvar her. Øh. Så, ja, det, jeg, jeg, jeg tror ikke, man skal, 554 
selvfølgelig nogle har det mere end andre, men alle, der ansætter, har i hvert 555 
fald et ansvar, det er helt klart.  556 

 557 
00:45:46 – I  Vil du også sige, at det er lederne, som påtager sig det her ansvar i praksis? 558 
 559 
00:45:53 – S  Ja, altså, ja, det synes jeg egentlig, altså, øh, jeg tror jeg ikke, jeg oplever ikke, 560 

at der er nogen, der ikke tager det seriøst, øhm. Der er selvfølgelig en forskel 561 
på, øh, hvor engagerede, altså hvor meget tid man bruger på det, men, øh, man 562 
jeg synes også, altså helt generelt synes jeg, at, at, at folk det, øh, tager det ret 563 
seriøst. Øh, og det er måske ikke, øh, ja, aj, lederne har ansvaret, og så vil jeg 564 
også sige, at alle medarbejdere har også et ansvar for at sikre den kultur, øh, 565 
som er, øh, imødekommende. Ja, og det, det, øh, hvad skal man sige, der er 566 
sådan lidt, der kan godt være lidt en aldersudfordring der. Ja, det, ja, det, det, så 567 
vil jeg bare sige, at man kan ikke, altså, selvfølgelig som leder er man den 568 
primære, altså, primære ansvarlige, altså, i sidste ende er det jo lederens ansvar, 569 
kan man sige. Øh, og, men lederen er ikke kun direkte ansvarlig - men også for 570 
at påvirke kulturen på arbejdspladsen. 571 

  572 
00:47:06 – I  Der er jo blevet talt meget omkring, hvad gør vi med kønsinklusion og 573 

kønsbalance og sådan nogle ting. En af de ting, der nogle gange bliver 574 
fremhævet er jo sådan noget som kvoteansættelser. Hvad er din, eller måske 575 
CBS', hvis du kan svare for det, holdning til sådan noget som kvoteansættelser?  576 

 577 
00:47:21 – S  Jeg tror ikke, CBS har ikke nogen holdning til det, øhm. 578 
 579 
00:47:24 – I  Har du en holdning? 580 
 581 
00:47:37 – S  Ja, altså, øh, ja, det er jo også sådan lidt - principielt har jeg ikke noget imod 582 

det, øhm. Man skal bare være klar over, at det er det, man gør. Øhm. Jeg vil 583 
sige, det er som regel bedre, at tingene er eksplicitte og transparente, som jeg 584 
sagde tidligere, end de er implicitte og intransparente. Og, og, altså, det er 585 
sådan lidt, hvis man har nogle implicitte kvoter, øh, så det, ja, så det, øh, så kan 586 
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det godt være, at man har et narrativ om, at, at, amen det er altid den bedste, vi 587 
ansætter, eller sådan noget, men, men, øh, jamen, jeg formoder, at der er nogle 588 
steder, der er nogle sådan mere eller mindre implicitte kvoter, ikke. Altså, så 589 
hvorfor så ikke eksplicit tage det lidt mere. Øhm. Jeg siger ikke, det 590 
nødvendigvis er en god ide, men jeg synes heller ikke per definition, det er en 591 
dårlig idé. Jeg ved, der er mange, der synes simpelthen, det er noget, fanden har 592 
skabt. 593 

 594 
00:48:36 – I  Hvad med sådan noget som soft quotas, ville det være en, en bedre approach i 595 

forhold til..  596 
 597 
00:48:45 – S  Og hvad tænker du på for eksempel?  598 
 599 
00:48:47 – I  Jamen hvis man for eksempel sidder med en mand og en kvinde, som er lige 600 

kvalificerede, jamen så går man med kvinden, hvis det er der, at der er en 601 
underrepræsentation.  602 

 603 
00:48:56 – S  Ja, altså, det kan man sagtens gøre, det, det synes jeg er uproblematisk, ja. 604 

Øhm. Og kommer meget naturligt, og det er også sådan tit, det foregår, altså, 605 
at, at man har en eller anden, altså det er jo institutlederen, men typisk er der jo 606 
en større rapporteringskomité og sådan noget, så, så, jamen øh. Altså, så det jo 607 
diversitets, diversitetsdimensionen er ligesom nemmere at gå til, hvis, hvis man 608 
ellers, alt andet er lige, ikke, så er det en ret nem diskussion at gå til.  609 

 610 
00:49:38 – I  Nu sidder du jo, som du nævnte tidligere, her i CWAC, og selvfølgelig haft, 611 

eller har, det sådan overordnede ansvar for institutlederne, så jeg forestiller mig 612 
jo i hvert fald også, at du er rimelig bekendt med rekrutteringsprocesserne. 613 
Øhm. Hvor vil du sige, at der er det største fokus på netop at fremme 614 
kønsbalance i områder, hvor man ser en underrepræsentation af, i det her 615 
tilfælde, kvinder?  616 

 617 
00:50:02 – S  Ah, det tror jeg ikke, altså jeg vil ikke sige, at jeg vil udtale mig for meget om 618 

det, men nej, altså, aj, jeg oplever ikke, at der er sådan enorme forskel, nej.  619 
 620 
00:50:16 – I  Altså i løbet af rekrutteringsprocessen, tænker du, eller hvad?  621 
 622 
00:50:19 – S  Altså, det, du siger er, du siger, når hvor.  623 
 624 
00:50:22 – I  Hvor, ja.  625 
 626 
00:50:23 – S  Undskyld. Jeg troede, du mente sådan på hvilke institutter... 627 
 628 
00:50:24 – I  Nå, nej, jeg tænker sådan i processen for rekruttering.  629 
 630 
00:50:26 – S  Godt, godt, godt. Den er sådan lidt mere, øh, mindre problematisk. Godt. Okay, 631 

hvor i processen, ja, øhm. Ja, altså. (lang pause). Ja, det, det, det ved jeg ikke, 632 
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altså, jeg vil sige, at det er det jo i hele processen. Øhm. Måske kan jeg sige, 633 
øh, hvor jeg tænker, det er, øhm, nogle af de ting, der ikke er så, nødvendigvis, 634 
altså en ting, er jo for eksempel rekrutteringsudvalget, eller 635 
bedømmelsesudvalget også, og der, der har vi nogle køns, øh, -kriterier for 636 
inklusion der. Øhm, øh. Altså, det er ikke min oplevelse, at, at, øh, det har 637 
sådan ganske stor betydning for, hvem der bliver ansat, øh, altså det hviler jo, 638 
det hviler på en eller anden, hvis nu man siger, at man vil fremme 639 
kønsbalancen, så hviler det på en antagelse om, at, at, at kvinder hellere vil, alt 640 
andet lige, vil, altså, flere kvinder, man har større tendens til at ville ansætte en 641 
anden kvinde, hvis man selv er kvinde, end hvis man er mand, og den, altså, 642 
den antagelse er noget, vil jeg sige, kontroversiel og ikke nødvendigvis noget, 643 
man, øh, ja, ser i data. Og øh, noget af det, man så ser.. Noget af det som altså, 644 
den negative effekt ved det, altså, der er mange kvinder, som, øh, hvad skal vi 645 
sige, føler sig, at de skal lave alt for meget, øh, academic citizenship, A’et, og 646 
sidde i de her udvalg her, som er ikke rigtig noget, der fremme deres karriere. 647 
Så det synes jeg er et, et, altså, en, et reelt, øh.. Spørgsmålet på, ja, hvor meget 648 
effekt det har i virkeligheden, at vi har de her krav her, som vi bruger ret meget 649 
energi på, som, øhm.. 650 

 651 
00:52:55 – I  Så du tror ikke nødvendigvis, det bidrager til kønsinklusion?  652 
 653 
00:52:58 – S  Ikke nødvendigvis, nej. Jeg kan så også se argumenter for det, men, men man, 654 

øh, i hvert fald, man skal også være opmærksom på de negative konsekvenser, 655 
det har, for jeg vil sige, og altså, igen, øh, jeg ved, at altså, flere af lektorerne, 656 
kvindelige lektorer, de er altså ikke særlig glade for det her, for det betyder, at 657 
de skal sidde i en masse udvalg, som, ja, som ikke.. Altså igen, det er academic 658 
citizenship, men det er måske ikke det, man bliver professor på i, øh, i 659 
altovervejende grad.  660 

 661 
00:53:32 – I  Og grunden til, at du jo så siger, at det betyder, at man som kvinde vil skulle 662 

sidde i væsentligt flere udvalg, det er vel, det bunder vel i, at der er færre 663 
kvinder ansat, end der er mænd? 664 

00:53:41 – S  Ja, præcis, det er jo det, og hvis du har en, en balance på, på lektorniveauet, 665 
ikke, og så, der er krav om, at hver gang der skal en lektor ind, så er det.. Ja, ja.. 666 

 667 
00:53:52 – I  Ja, det var bare lige et opklarende spørgsmål. Ved du, om der, sådan som følge 668 

af den stillingsbekendtgørelse, er kommet nogen kvalitetssikringsmomenter i 669 
jeres rekrutteringsproces i forhold til kønsdiversitet? 670 

 671 
00:54:09 – S  Øhm. Nej, altså, det er jo ikke noget, vi, skal vi sige, altså igen, vi har jo ikke 672 

rigtig implementeret promotion track endnu, og kan man sige, skaber det nogle 673 
ændringer, øhm. Ja..  674 

 675 
00:54:38 – I  Det må også godt være ting på tegnebrættet, hvis det er, nu hvor, som du siger, 676 

at det endnu ikke er implementeret.  677 
 678 
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00:54:43 – S  Ja. Ja, altså, ja, det.. Jeg skal tænke over, hvor det kan, men nej, altså, vi er der 679 
ikke endnu, så..  680 

 681 
00:54:52 – I  Nej, det er helt i orden. Jamen vi har lige en sidste, øh, hvad kan vi sige, 682 

overkategori tilbage, som er lidt kortere, og vi vil gøre meget for at holde os 683 
inden for den aftalte tid. Efter din overbevisning, og nu er det mere personlige 684 
overbevisning, lige i det spørgsmål i hvert fald, end det er CBS’. Vil du så sige, 685 
at sproget er kønnet?  686 

  687 
00:55:15 - S  Øh, ja, altså, det er jo, øh.. Øhm. Om sproget er kønnet. Øhm. Altså det er jo 688 

sådan noget, der er meget kontroversielt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se 689 
et godt studie, der viser, at det har en reel effekt. Øhm. Og, øh, altså, jeg kan 690 
godt se argumentet for det, men, men er det i data? Jeg har ikke set det, og det 691 
kan godt være.. Hvis I har et studie på det, vil jeg meget gerne se det. Øh.  Jeg 692 
vil sige, der er en, opmærksomhedspunkt omkring, når man skriver 693 
referencebreve, altså hvad hedder det, anbefalingsbreve, øhm, altså, at, at, altså 694 
i hvert fald, lad os sige, at man skal være opmærksom på, altså det her med, ja, 695 
man skriver mere hårdtarbejdende, hvis det er en kvinde, end hvis det er en 696 
mand, ikke, og man skriver mere, ja det ved jeg ikke, talentfuld eller et eller 697 
andet i den stil, hvis det er en mand end en kvinde, ikke, det, det er der i hvert 698 
fald, øhm, den type liste, altså, øh, og det er svært - er det korrekt? Det ved jeg 699 
ikke, men i hvert fald - jeg synes, det er meget fornuftigt at være opmærksom 700 
på, at det problem potentielt eksisterer, og så, når man ligesom ved det, så er 701 
det jo nemt at korrigere for det, øh, og sige “ah, nu har jeg skrevet 702 
hårdtarbejdende om hende”, ikke, altså, er det nu klogt, øhm, så, så det er i 703 
hvert fald noget, jeg personligt gør, øhm.  704 

 705 
00:56:47 – I  Ja. Tror du, at sådan nogle overvejelser omkring ens sprogbrug kan spille en 706 

rolle i at enten fremme eller mindske kønsbalance og kønsinklusion?  707 
 708 
00:56:57 – S  Jo, jo, sprogbruget generelt, ja, og det, øh, ja, men hvordan vi bruger sproget, 709 

øh, på arbejdspladsen, og, er jo, er jo, det kan være mere eller mindre 710 
inkluderende. Og det kan jo være på tværs af køn, men det kan også være på 711 
tværs af andre dimensioner. Øh, så ej, det er helt klart, det, det kan godt have en 712 
effekt, ja.  713 

 714 
00:57:18 – I  Er det din, sådan, er det dit indtryk, at overvejelser omkring netop sprogbrug, 715 

og eventuelt kønsneutralt sprogbrug, er noget, der sådan indtænkes i arbejdet 716 
med rekruttering på CBS?  717 

 718 
00:57:29 – S  Øhm, det er så spørgsmålet, hvor, altså, hvor det vil sætte ind, øhm. Og, øh.. 719 

Altså.. Altså igen, det her med opslag. Øhm. Det er også noget, som I nok ved, 720 
der er kontroversielt, og så er der mange kvinder, der er meget fornærmede 721 
over det her, øh, hvis man, eller det har i hvert fald, det har vi set eksempler på, 722 
at nogle af mine medarbejdere, der har været det. Hvis, hvis vi, øh, vi kan ikke 723 
skrive, man skal ikke skrive ‘ambitiøs’, eller der er et eller andet eksempel. 724 
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Øhm. Så, jeg vil sige, det er jo ikke noget, vi har en, en, en klar politik på, altså, 725 
og det er jo, ja igen, jeg tror, at det kunne være fornuftigt, måske, men nej, det 726 
er ikke noget som er fra centralt hold i hvert fald, øh, som de har nogle særlige 727 
krav omkring. Det må jeg sige. 728 

 729 
00:57:34 – I  Er det noget, man kunne forestille sig kunne komme, kunne komme som et 730 

krav på CBS eller, eller ligger det simpelthen ikke i den måde, som...  731 
 732 
00:57:42 – S  Jo, altså.. Den måde, som opslagene foregår på, er jo, at der nogle skabeloner 733 

og templates fra HR, som skal bruges, så der er et standardsprog, som skal 734 
bruges. Og så kan institutterne lægge deres egne beskrivelser oven i det, øhm. 735 
Og, kan man altså, man kan jo godt kigge de der skabeloner og så sige “jamen, 736 
er det, øhm, skal vi lige se med kønsbrillerne her?”, ikke. Øhm, så det kunne 737 
man sagtens gøre.  738 

 739 
00:59:17 – I  Når institutlederen har lagt sin beskrivelse ind på den her skabelon, som du 740 

siger, er det så noget, der kommer tilbage til HR igen eller eller anden instans, 741 
der tjekker det? 742 

 743 
00:59:25 – S  Uh, ah, nej, altså, det tror jeg også, altså, vi skal jo også have en vis tiltro til, til 744 

institutlederen. Det meste af det, er, øhm, skabeloner, altså, der er en, en, en 745 
begrænsning, ja, det er begrænset, hvor meget der kommer ind, øh, fra 746 
institutternes side. Den største, skal vi sige, opmærksomhedspunkt det er, vil 747 
jeg nok sige, det er, hvor afgrænsende er man i, øh, opslaget, øh, og det 748 
kommer tilbage til det her, ja, altså, hvor bredt skal nettet kastes ud, øh, og 749 
Akademisk Råd, øhm, ser så de her opslag, og, hvad hedder det, så har vi en 750 
løbende diskussion hvert år om, om opslag, altså, men jeg vil sige, det er 751 
primært i forhold til, hvor bredt er der slået op, og det kan sagtens have et 752 
kønsaspekt, fordi, altså hvis man, ja, øhm, altså jo bredere, det er, jo, jo, jo 753 
mere inkluderende, er det jo ligesom per definition, ikke.  754 

 755 
01:00:35 – I  Nu siger du, hvad, en gang i året, så mødes man med Akademisk Råd og kigger 756 

på det, var det sådan, du sagde? 757 
 758 
01:00:41 – S  Ja, der kommer en afrapportering. Jeg kan ikke lige huske processen helt 759 

præcist, men, øh, men, øh, de, ja, øh, det, det er noget, som Akademisk Råd har 760 
sådan en vis fokus på, altså igen, hvor bredt, hvor brede er de her opslag.  761 

 762 
01:00:56 – I  Ja. Har du noget, og det må gerne, du må gerne sige, hvis du ikke har, men jeg 763 

tænkte bare, har du noget overblik over, hvor mange opslag, der kommer ud fra 764 
CBS’ side på sådan, lad os bare sige på årsbasis?  765 

 766 
01:01:06 – S  Øhm. Ja (lyde). Altså, vi har også en rekrutteringsredegørelse, øhm, som 767 

Akademisk Råd får, altså, det, I kan vel godt få den, jeg tror ikke, at der er 768 
noget fortroligt i den, og der må det stå i altså. 100, ah det må være, altså, det 769 
kommer jo meget an på, hvad vi taler om, for der er jo rigtig mange niveau af 770 
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stillinger, altså, eksterne lektorer har vi hele tiden. Ph.d. har vi måske 50 af, øh, 771 
oh men, men de sådan mere karrierestillinger på CBS, øh, ja, jeg vil nok sige 772 
omkring 100 eller sådan noget. Vi har på CWAC, og der skal, igen, der skal 773 
alle igennem der på lektor- eller professorniveau, det er ca. 50 til 60 om året, vi 774 
har igennem der.  775 

 776 
01:02:01 – I  Okay. Jamen jeg kan se nu her, at vi har rundet en time, så jeg tænker, at, 777 

medmindre Josefine har noget at byde ind med? 778 
 779 
01:02:01 – I2  Nej. 780 
 781 
  INTERVIEW AFSLUTTES 782 
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Appendix Q 

Interview HR/CBS (m) 

 

I = Interviewer 

A = Anders Lauesen 

 

00:02:47 - I  Først vil jeg lige høre, om du kunne præsentere dit navn, din stilling og hvilket 1 
universitet, du kommer fra, så vi lige har det med?  2 

 3 
00:02:51 – A  Ja. Jeg hedder Anders Lauesen, og jeg er HR-chef på CBS.  4 
 5 
00:02:57 - I  Yes. Så øh, vi vil lige starte ud med at stille nogle spørgsmål for at danne en 6 

rammesætning for interviewet øh, og så går vi mere hen ad mod noget med 7 
rekruttering og jobopslag, som vi også skrev i mailen. Og igen, du svarer jo 8 
bare på, hvad du kan, og hvad du lige føler for, og ellers går vi bare videre. Øh, 9 
ja. Men øh først så vil vi lige høre, hvor bekendt du er med den nye 10 
stillingsstruktursbekendtgørelse, der kom her i 2020?  11 

 12 
00:03:31 - A  Øh, den er jeg rimelig bekendt med øhm. Der er jo særligt nogle af 13 

elementerne, som har betydning for os, sådan noget med studielektorer fx, og 14 
sådan noget.  15 

 16 
00:03:47 - I  Ja, så du vil sige, du øh, har ret godt styr på hvad den indeholder umiddelbart?  17 
  18 
00:03:52 - A  (udånder) Ja, det er jo mest mine jurister, der og koncernen, der sidder ik. Men 19 

jeg har jo også været, jeg har jo siddet og drøftet nogle af forskellene. Så hvis 20 
det er meget spørgsmål ud i den, så vil jeg egentlig hellere sende jer videre til 21 
fx Dorthe Birk Madsen, vores jurist, ik. Hun er ret godt inde i den.  22 

 23 
00:04:11 - I  Ja, jamen det er ikke, det er faktisk ikke fordi vi kommer til at gå sådan konkret 24 

ind i dens indhold på den måde, det er bare mere for at, ja igen, for at sætte 25 
rammen for, hvor bekendt du er med tingene. Ved du, om der er blevet 26 
implementeret nogle tiltag i forhold til rekruttering i forbindelse med den nye 27 
stillingsstruktur på CBS? 28 

 29 
00:04:30 - A  Øh, altså lige på studielektor og studieadjunkt-fronten, der er vi jo øh, der vil 30 

der simpelthen... man kan sige, det der jo sker, når man får sådan en ny 31 
stillingsstruktur, det er jo, at man bruger noget energi på at finde ud af, hvordan 32 
skal det her så omstilles her på CBS. Øh, og der er vi jo sådan, mere sådan lidt 33 
mere så småt i gang med at finde ud af, hvordan kan man så fortolke det her, 34 
hvordan kan man bruge det her? Og der er nogle af de områder der, hvor vi har, 35 
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hvor der er nogle muligheder, som ikke var der før. Der er formentlig også 36 
nogle andre, øh, jeg ved faktisk ikke hvor mange der egentlig har noget med 37 
køn at gøre. Det tror jeg ikke at sådan på den måde er egentlig noget nyt. Det 38 
ved i sikkert mere om, hvis I dykker endnu mere ind i den. Øh, men der er 39 
nogle områder, hvor vi, hvor vi har afklaret, hvad gerne vil og formentlig også 40 
er begyndt øh, altså vi har også nogle tenure tracks ting, men jeg er faktisk lidt i 41 
tvivl om de, øh, der var jo også nogle muligheder i den gamle stillingsstruktur, 42 
men det er i hvert fald også et af de områder, hvor vi, altså det der med at man 43 
kan ansætte en adjunkt i et forløb, så at vedkommende kan blive lektor, hvis 44 
man ligesom, om man så kan sige, gør det så godt man kan eller lever op til de 45 
krav, der er garanteret for at blive lektor også. Det er det, der ligger i tenure 46 
track. Ellers så, altså alle de andre, altså alle stillinger op til lektor er jo i 47 
virkeligheden tidsbegrænsede stillinger. Det er på den måde meget meget hårdt 48 
univers, kan man godt sige at være i. Og hele det der ik, altså hele academia, 49 
men den ene løsansættelse efter den anden og sådan noget ik.  50 

 51 
00:06:04 - I  Jo, helt sikkert. Øh ja, det kommer vi også mere ind på her senere faktisk, men 52 

jeg vil lige høre, om du vil mene, at der er nogle særlige fagområder eller 53 
stillinger på CBS, der er præget af en over- eller underrepræsentation af 54 
kvinder?  55 

 56 
00:06:19 – A  Ja. Altså jeg tror, det er der lavet alle mulige udtræk af, øh. Der er både noget, 57 

der er jo både sådan en tværgående fordeling af kvinder både blandt de 58 
studerende men også blandt de ansatte afhængigt af hvilket fagområde det er, 59 
ik. Det er sådan den ene øh, hvor man sådan har finansiering i højre side med 60 
en 75% mænd eller noget i den stil, jeg kan ikke huske det helt nøjagtige tal, og 61 
så har du HR et eller andet ovre til venstre. Jeg skal lige have hånden ind (der 62 
grines). Du har ligesom de der, ik. Øh, og det er sådan mellem fagområderne 63 
øh, og så har du jo også stadigvæk det der man kalder saksen, ik.  Hvordan 64 
man, hvordan øh fordelingen er mellem mænd og kvinders øh, ændrer sig 65 
undervejs i den akademiske karriere fra adjunkt... Ph.d., adjunkt, lektor og 66 
professor, hvor der også er nogle af repræsentation stadig på professorniveau, 67 
og det er der nok også på lektorniveau, i virkeligheden. Øh. Men den kan jo, og 68 
det kan jeg sgu ikke helt huske, altså lad os nu bare sige, at vi kun havde en 69 
masse af sådan nogle finansierings, matematik, sådan noget som traditionelt er 70 
mandefag-agtige, så ville der jo også være alt andet lige flere mænd, der kom 71 
igennem til de øverste positioner, hvorimod lad os nu sige, at vi havde en 72 
masse af sådan nogle, hvor der egentlig var ret mange kvinder fra starten. Men 73 
jeg mener, når vi sådan korrigerer for det, så kan vi se, at der er såmænd bare et 74 
større frafald også de steder, hvor der er flere kvinder, der egentlig burde, kan 75 
man sige, potentielt kunne gøre karriere så.... jeg kan ikke lige huske karrieren.  76 

 77 
00:08:02 – I  Når du så ser ud sådan på CBS generelt, vil du så sige, at der, at der er den her 78 

overrepræsentation af mænd eller er det mere ligeligt fordelt mellem mænd og 79 
kvinder, hvis man ser generelt på CBS af ansatte?  80 

 81 
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00:08:17 – A  Som arbejdsplads?  82 
 83 
00:08:18 - I  Ja. 84 
 85 
00:08:19 - A  Jamen så tror jeg egentlig, der er ret mange kvinder. Øh. Altså det er helt klart 86 

den der opad i rangen, altså det er kvindeprofessorer er der bare ikke så mange 87 
af. Der er jo ikke sådan så mange professorer der måske i al almindelighed. Der 88 
er da nogen, ik, men der helt klart en underrepræsentation. Der er sikkert også 89 
på lektorniveau, men når du kommer, altså, øøh længere ned, hvis man kan sige 90 
det sådan, så oplever jeg, men det er jo sådan meget intuitivt, man kan godt gå 91 
ind og lave sådan en opgørelse, men min fornemmelse er, at der er mange 92 
kvinder også, men min fornemmelse er også, at de så falder fra eller vælger, de 93 
vælger at gøre noget andet, ik. Altså de er jo ikke arbejdsløse, så de må vælge 94 
et eller andet andet at gøre. Akademisk karriere, ik. Øh. Og så er der nogle 95 
enkelte kvinder, som altså vi har jo også kigget på det i forhold til løn - jeg ved 96 
ikke, om det er jeres spørgsmål også - der er jo også nogle lønforskelle mellem 97 
mænd og kvinder. Det kan bare være enormt svært at blive enormt specifik på, 98 
om det skyldes øh kompetence, en kompetenceforskel, ikke sådan i betydning 99 
af, at mænd er mere kompetente end kvinder, men kan man sammenligne deres, 100 
altså hvis man nu tager alle lektorer fx, så kan man se, at der er en lønforskel. 101 
Men den kunne lige så godt skyldes, at kvinder har en lavere anciennitet fx. 102 
Altså der kan jo være alt mulig grund til det. Nu har jeg været i Thailand før, 103 
og der var det enormt nemt at sammenligne fordi det var, altså butikschefer fx, 104 
vi havde jo flere hundrede butikker i den kæde, jeg arbejdede i. Så der kunne 105 
man gå ind og se, bare tage alle butikschefer, mænd og kvinder, er der en 106 
forskel der. Og det man kunne konstatere var, at der var faktisk en lønforskel, 107 
en lille lønforskel. Men den handlede ikke om, at det var, som sådan at det var 108 
kvinder på den måde, at kvinder ikke skal have den samme løn, men at de 109 
typisk havde været på barselsorlov to gange, og så havde de været ude af det 110 
der lønforhandlingsloop. Det må de ikke være ifølge reglerne, men det var man 111 
jo fordi, sådan reagerer de fleste. De glemmer sgu at give nogle, der er på 112 
barselsorlov et eller andet i løn, ik. Også fordi man tænker, de er her ikke lige 113 
nu. Det skal vi jo næsten gøre hinanden opmærksom på, at sådan må man ikke 114 
gøre det. Men det var faktisk det, det var typisk det, der var forskellen på 115 
lønniveau mellem mænd og kvinder. Og så kan man selvfølgelig godt sige, at 116 
det er fordi de er kvinder, at de så går på barselsorlov, det hænger jo som regel 117 
sammen med, at man er kvinde, ik. Men det kan mænd jo så også, jeg var ikke 118 
inde og lave nogle nærmere øh analyser af hvor langt man så havde været på 119 
barselsorlov, men det kunne man se, at det var det, der var forskellen. Det 120 
kunne i hvert fald forklare på den måde. Og der kan det jo godt være, og det har 121 
vi ikke, den tror jeg ikke, vi har lavet så tydeligt, fordi vi har svært ved at finde 122 
ud af hvordan man måler øh ancienniteter og kvalifikationer og sådan noget. 123 
Det kan faktisk være lidt svært, ik. Øh, fordi, der findes også nogle kvinder, 124 
kvindelige professorer og lektorer, som er højtlønnede, altså. Blandt andet 125 
professorer i hvert fald. Og nu begynder man at være ned på så få, at det kan, 126 
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det kan være svært at afgøre det helt, ik. Men det var lige omkring løn, ik. (Der 127 
grines, nogle ord overdøves i denne sammenhæng) 128 

 129 
00:11:31 - I  Ja. Hvordan vil du så sige ud, fordi nu nævner du det der med, at det måske 130 

mere er mænd, der er repræsenteret i de der professorstillinger, hvis man kigger 131 
på den der saks der. Øh, hvis man kigger ud på ledelsesinstanserne på CBS, 132 
hvordan vil du så sige, at kønsbalancen er der? Hvis man både kigger på 133 
mellemledelse og øverste ledelse.  134 

 135 
00:11:55 - A  Jamen der har vi haft den samme øh udfordring der også øh, øh, der har vi jo 136 

faktisk nogle tal. Øh, burde jeg jo faktisk lige have hentet. Øh, på lad os bare, 137 
altså lad os bare kigge på, lad os kigge på institutterne ik. Der er 11 institutter, 138 
ik, og jeg tror, der er 3 kvinder, 3 kvindelige institutledere.  139 

 140 
00:12:23 - I  Okay, og resten er mænd?  141 
 142 
00:12:24 – A  Ja. Så har vi direktionen, hvor vi har 1 kvinde ud af 4, det er 25%. Nu kommer 143 

vi til at få 2 kvinder ud af 5, det er 40% ikke. Og så har vi kontorchefniveauet, 144 
som er det niveau, jeg tilhører. Der har vi øh, jamen det er lidt det samme altså, 145 
det er en 20-30%. Det er helt klart lavere. Øh og det i hvert fald inden for 146 
administrationen, der der der afspejler det ikke den sammensætning, der er 147 
generelt i organisationen. Der er en klar overvægt af kvinder. Der har vi faktisk 148 
udfordringer, fx her i HR, hvor jeg er chef, ik. Der, det er jo næsten ikke til at 149 
finde mænd, altså. Øh, og det gælder flere steder - også i økonomiafdelingen og 150 
sådan nogle steder. Der er sgu mange kvinder, ik altså. Øh. Så der er mændene 151 
de underrepræsenterede.  152 

 153 
00:13:22 - I  Ja, okay. Øh, men øh. Det var faktisk lige, det var rammesætningen, vi lige var 154 

rundt omkring, så nu vil vi bevæge os lidt mere hen mod sådan øh 155 
rekrutteringsdelen. Så kan du fortælle os, hvordan en typisk rekruttering 156 
foregår på CBS? 157 

 158 
00:13:43 – A  En VIP eller en TAP?  159 
 160 
00:13:45 – I  Gerne begge hvis vi kan komme omkring dem sådan uden at det tager alt for 161 

lang tid selvfølgelig.  162 
 163 
00:13:51 – A  Jaja, men de ligner jo lidt hinanden, hvis jeg starter med VIP, fordi den er... 164 

eller jeg kan også starte med TAP, for den er sådan ret traditionel. Altså der har 165 
man jo, øh, der der har man jo enten så har man en ny stilling eller også så har 166 
man en stilling, der skal genbesættes. Øh. Og så har, så er det lidt forskelligt, 167 
om man laver et internt opslag øh først, eller om man går eksternt med det. Det 168 
er sådan noget vi diskuterer lidt. Øh. Der er sådan en interesse i, at man først 169 
prøver at, at gå internt, altså prøver at se, om der er nogle andre, der har lyst til 170 
altså, i af hensyn til den tværgående mobilitet og sådan noget, om man har lyst 171 
til.... øh, eller at man først prøver ligesom at fiske lokalt ik. Øh. Og ellers laver 172 
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man typisk et eksternt opslag – især hvis det er en fast stilling. Hvis det er 173 
midlertidige stillinger, så behøver man faktisk ikke at skrive stillingerne op, 174 
hvis det er nogle, der bare, der er under et år. Ligesom barselsvikariat og sådan 175 
noget behøver man ikke nødvendigvis at slå op. Det gør man også nogle gange, 176 
men det behøver man ikke. Der er nogle regler for, hvornår man skal slå 177 
stillingerne op i den offentlige sektor. Og når man har men men, man skal i 178 
første omgang afdække sit behov, og når man så har fundet ud af om det skal 179 
være med eller uden opslag, så begynder man jo at lave nogle annoncer øh for 180 
det oooog. Nogle gange er det øh, det er lidt forskelligt. Som regel plejer vi at, 181 
tror jeg, at håndtere det meste a rekrutteringen via opslag, men en gang imellem 182 
har man også brug for, hvis man ikke kan finde nogen, så bruger man, kan man 183 
godt finde på at bruge sådan nogle rekrutteringsbureauer, som kommer med 184 
nogle kandidater osv. Typisk på lederniveau kan man godt, kunne man godt 185 
nogle gange forestille sig at gøre det. Det er ikke meget, men vi gør det en gang 186 
imellem. Men altså fx altså vores pro-rektor har jo været sådan en kombi også, 187 
med at prikke nogen på skulderen og annoncere osv. Det gør man jo typisk 188 
ikke, altså. Det er lidt forskelligt, om det er ved en medarbejder på lederniveau. 189 
Det kan også være nogle specialister, hvor man kan sige, det er simpelthen 190 
umuligt at finde en IT-arkitekt, der er vi simpelthen nødt til at købe os til nogle 191 
rekrutteringsbureauer, der kan hjælpe os med det, ik.  192 

 193 
00:16:00 - I2  Øh, må jeg lige komme med en.... Som jeg hører det lidt her, så vil det typisk 194 

være ud fra et udbud af stillinger, at der bliver lagt et opslag op. Hvordan det 195 
opslag så lige kommer frem og leve, det er lidt forskelligt, men det er måske 196 
større fokus på den end scouting. Er det korrekt forstået?  197 

 198 
00:16:15 - A  Ja. Øh, og man kan sige at øh, og man kan sige, de der annoncerne og sådan 199 

noget der, der er faktisk et af de steder, hvor jeg faktisk synes, at vi kunne have 200 
lidt mere indflydelse i HR. Det er jo typisk op til, der er jo nogle skabeloner, 201 
man skal benytte sig af, men ellers så er det jo enormt meget op til de enkelte 202 
afdelinger at få formuleret de her opslag på godt og ondt, ik, altså. Så vi har 203 
nogle skabeloner, så man er sikker på, at der står, hvor stor er det CBS er i 204 
bunden og der er sådan forskellige elementer, der hedder; hvad går jobbet ud 205 
på, dit ansvarsområde osv. Men der er jo meget, man selv skal sidde og og og 206 
rode med på godt og ondt, ik. Så er der jo typisk, når man så har annonceret, så 207 
laver man typisk ansættelsesudvalg - det gør man også meget i offentlige 208 
virksomheder, ik, hvor man har lavet et ansættelsesudvalg - det kan man gøre 209 
på forskellig vis - øh. Og så øh er det jo i sidste ende lederen, der træffer 210 
beslutningen. Og så har man et par samtalerunder, og det vil jeg også gætte på, 211 
at de fleste har, altså 1. og 2. samtale, ik. Og så bruger vi nogle gange test også. 212 
Det er noget af det som jeg også godt kunne tænke mig, at vi gjorde lidt mere 213 
ud af, men det kræver også nogle ressourcer, øh at kunne gøre det, men jeg har 214 
nogle folk, som mestrer nogle af de her personprofiler, som en gang imellem 215 
bliver brugt til at at lave sådan en vurdering af kandidaterne. Det gør vi stort set 216 
altid på lederstillinger, får vi nogle eksterne til at lave nogle profiler øh. Men 217 
det gør vi også en imellem selv, altså, hvis det er almindelige medarbejdere, 218 



Page 355 of 459 

 

som man godt kunne tænke sig lige at få... det kan være en hurtig måde at få 219 
lidt dybere indtryk af en person eller have et eller andet at snakke ud fra eller 220 
sådan noget, ik. Øh.  221 

 222 
00:18:04 - I2  Nu nævner du det selv lidt her, men i forhold til jobopslag, der vil det da typisk 223 

være institutlederne, der er inde over formuleringen af den? Er det korrekt 224 
forstået?  225 

 226 
00:18:13 - A  Ja, men altså institutlederne ansætter typisk ved VIP’ere, så hvis vi går over til 227 

VIP, så kan man sige, at at øh VIP-stillinger, især de faste VIP-stillinger, nogle 228 
der bliver allokeret faktisk centralt, det er faktisk dekanen, Forskningsdekanen, 229 
som allokerer, hvor mange, altså dem er der jo ikke så mange af. Der er jo en 230 
masse Ph.d.-stillinger, de midlertidige stillinger er der jo en del af, men de faste 231 
stillinger, det er mere noget, der bliver annonceret. Øh, eller bliver dekan. Og 232 
så er der jo, man kan sige den måde hele VIP kører på er jo, de har jo også 233 
annoncer ligesom inde for TAP, men så er der jo øh, så er der jo 234 
bedømmelsesudvalg og sådan noget der knyttet til nogle af stillingerne, som jo 235 
er sådan en sjov ting, som man jo ikke bruger andre steder, men det er jo det 236 
der med, at man skal have nogle andre til at vurdere, om vedkommendes 237 
produktion af videnskabelige ting og sager, er på et eller andet niveau.  238 

 239 
00:19:11 - I2  Så de fungerer som en form for uafhængigt kvalitetstjek af øh, af ansøgeren 240 

eller hvordan? 241 
 242 
00:19:19 – A   Ja, ja. Så det, og det er noget, man betaler for, så det det det, det er ikke et 243 

ansættelsesudvalg, det er et bedømmelsesudvalg, det hedder det ikke dog, men 244 
hvor man køber nogen til at læse øh, til at læse tingene igennem og så give 245 
deres besyv med, så de giver en vurdering. Der er altid en 246 
bedømmelsesudvalgsformand, der sidder og samler de forskellige input, så det 247 
er bedømmelsesudvalgsformanden, der melder tilbage. Øh. Så det er en sådan 248 
lidt anderledes måde det kører på, ik øh. Og så er det jo sådan at når øh, hvis 249 
det er fra, jeg tror, hvis det er fra lektor, altså lektor, de faste stillinger – det 250 
kunne også godt være en tenure track, der skal til at være lektor – men altså 251 
lektorstillinger, professorstillinger, de kører gennem et et organ, som vi har på 252 
CBS, som hedder CWAC, som er en lidt speciel konstruktion, men deeet. De 253 
skal ikke, altså bedømmelsen af den pågældende vedkommende kan være 254 
lektor eller professor kvaliteten af det, det er faktisk, det foregår nogle andre 255 
steder, men CWAC, som er et lille udvalg, hvor der er nogle VIP’ere og så er 256 
der Forskningsdekanen og Uddannelsesdekanen, der er Rektor har også siddet 257 
men det bliver lavet om inden så længe. Øh, de vurderer så den pågældende 258 
sådan på lidt flere parametre øh, om vedkommende passer ind i kulturen, og 259 
osv. osv., så det er ligesom sådan en ekstra vurdering af den pågældende kan 260 
man sige, ik. Og øh. Og så melder man så tilbage, om man, altså det er jo 261 
typisk institutlederen, der har fundet lad os sige en eller anden professor, og så 262 
kører det gennem det der CWAC, og så er det ligesom CWAC’s sådan 263 
beslutning om vedkommende så skal ansæ..... de anbefaler så til Rektor, ik. De 264 
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er sådan et slags, de er måske i virkeligheden mere et ansættelsesudvalg, øh. 265 
Og det er jo fordi hele det der VIP-univers er jo reguleret på en anden måde, ik 266 
altså, det er jo ik, der kan man ikke bare ansætte, det kan godt være at det ender 267 
med man ansætter nogen, man synes er det rigtige – det håber jeg da, der gør - 268 
men det er for at undgå nepotisme, det er for at holde det der faglige niveau 269 
højt, at man har et bedømmelsesudvalg og CWAC. Så sådan institutlederen der 270 
i princippet jo leder de her personer, når de er blevet ansat, har i virkeligheden, 271 
skal igennem ret mange filtre. Man går ikke bare ud og siger: jeg kunne godt 272 
tænke mig professor et eller andet, altså det kan man ikke bare gøre.  273 

 274 
00:21:50 – I  Nej. Vil du sige, at kønsdiversitet er en del af det her tjek, som CWAC laver, 275 

og i så fald, hvordan sikres det?  276 
 277 
00:21:59 - A  Det er et godt spørgsmål. Øh. Altså den måde, vi har gjort det på, øh, og nu er 278 

jeg pludselig i tvivl om, hvor langt vi nåede med det, men det er noget med 279 
altså, øh. De her bedømmelses.... sammensætninger af bedømmelsesudvalget, 280 
altså man prøver at lave sådan nogle strukturelle greb jo ik, man siger øh, man 281 
skal øh, hvis folk er kvalificerede, så skal man sikre sig, det gør vi jo også, det 282 
har vi jo også gjort på det administrative område, det er så bare med omvendt 283 
fortegn, altså. Når jeg slår en stilling op, og der er nogle mænd, der har 284 
kvalifikationerne, så gør jeg jo en ekstra indsats for ligesom at trække dem ind 285 
for at se, hvordan altså, kan de noget og alle de der ting, ik. Og på den måde 286 
kan man jo gøre noget i, i hele screeningfasen ik øh omkring de pågældende. 287 
Øh, og man kan sammensætte bedømmelsesudvalg sådan at der også er paritet. 288 
Altså at det også er sammensat af både mænd og kvinder. Fordi det ved man jo 289 
også lidt om, hvordan de kan vurdere forskelligt, ik. Ooog, om CWAC.... altså 290 
der har man jo nogen, jeg ved faktisk ikke om man, det er jo heller ikke alt, det 291 
er jo ikke så tit, man har en masse kandidater til de pågældende stillinger. Man 292 
kommer jo ikke med, man kommer jo med én kandidat ad gangen til CWAC til 293 
en stilling, øøh. Og det vil sige CWAC’s sådan, så der er jo truffet nogle 294 
beslutninger inden det når dertil om, om hvem det er man har deroppe, ik. Og 295 
det er jo nok i højere grad institutlederen, øh, men der er jo mange stillinger, 296 
der er jo ikke tonsvis at vælge imellem, det er jo også derfor man... Det er også 297 
derfor det kan tage enormt lang tid og lave den her ændring, for det er en hel 298 
kultur og nogle kvinder, der skal begynde at vælge, øh det her videnskabelige 299 
spor, hvis man gerne vil ændre på det. Øh.  300 

 301 
00:23:59 - I2  Så i virkeligheden er CWAC den sidste instans en ansøger når til, eller hvordan 302 

skal det forstås?  303 
 304 
00:24:04 – A  Ja, ved de der faste stillinger. Så Ph.d’er og sådan noget det kører i et andet 305 

spor, øh. Der er, det kan jeg faktisk, altså de er ikke op på CWAC-niveau og 306 
videnskabelige assistenter. Så der er nogle, der er nogle muligheder der for 307 
institutlederen for at kunne jonglere med det på en anden måde, ik. Og det er 308 
også derfor, der ligger noget arbejde for en institutleder, hvis man skal ændre 309 
på sådan nogle ting. Altså få motiveret kvinderne til at at ville begå sig på en 310 
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anden.... Altså hvis man skal flytte sig på den måde, så ville man se ud fra 311 
sådan et et ledelsesperspektiv, ik. Øh. Men det er jo sådan nogle som jer, man 312 
på et tidspunkt vil spørge: hvad skulle der til altså, hvis, det kan også være i 313 
simpelthen ikke, der kan jo være mange grunde til, at man ikke har, man ikke 314 
ser det som attraktivt, ik altså.  315 

 316 
00:25:03 - I2  Hvis jeg lige må bryde ind, ej jeg undskylder, det er egentlig Josefine, der 317 

faciliterer interviewet. Jeg har bare svært ved at blande mig udenom. Men nu 318 
siger du, at det i virkeligheden er et spørgsmål om, at det ikke er attraktivt, eller 319 
formentlig ikke er et spørgsmål om, at det ikke er attraktivt for kvinder. Så du 320 
vil mene, at grunden til at man ser en overrepræsentation af mænd i mange 321 
fagområder og stillinger er fordi det er et fravalg fra kvindernes side ikke at 322 
være i de stillinger. Er det korrekt forstået?  323 

 324 
00:25:29 – A  Ja. Ja. Øh. Det vil jeg tro, det vil jeg tro, fordi øh, altså medmindre de så går ud 325 

og bliver arbejdsløse ik, og det gør de jo... man kan også sige, der er et tilvalg 326 
af noget andet, øh. Altså det er nogle gange lidt svært, men det er jo ikke sådan, 327 
at de ikke er på arbejdsmarkedet. De vælger noget andet i hvert fald, ik. Øh ja. 328 
Det kan også være I gør det jo.  329 

 330 
00:26:00 – I  Ja måske. Nå, men i forlængelse af den korte snak vi lige havde om 331 

stillingsstrukturbekendtgørelsen, vil du så vurdere at der vil komme et øget 332 
fokus på det her uafhængige kvalitetstjek i den indledende fase af 333 
rekrutteringen på CBS? Nu siger du jo fx at CWAC på VIP-stillingerne det er 334 
ligesom sidste del af det, men tror du, at der kommer mere fokus på det i 335 
fremtiden?  336 

 337 
00:26:27 – A  Ja, altså det kunne godt være. Jeg tror også bestyrelsen er også lidt optaget af af 338 

at få den her mangfoldighed, som man jo ku kalde den her mere lige fordeling 339 
mellem mænd og kvinder. Øh. Ja.  340 

 341 
00:26:46 – I  Hvad vil der efter din overbevisning komme ud af at de her kvalifikationer 342 

aftales når stillingen besættes, så der kommer et mindre fokus på løbende 343 
forfremmelse. Kan du se nogle fordele/ulemper ved det?  344 

 345 
00:27:01 - A  Altså. Jeg tror lige, jeg skal have spørgsmålet igen.  346 
 347 
00:27:04 - I  Altså, hvad tænker du, der vil komme ud af, at man aftaler kvalifikationer når 348 

stillingen besættes, og det gør jo så at der kommer et mindre fokus på løbende 349 
forfremmelse. Kan du se nogle fordele eller ulemper ved at lave de her eller 350 
aftale de her kvalifikationer på forhånd?  351 

 352 
27:26 – A  Altså øhm. Man vil jo. Altså det tænker jeg, er det noget nyt i det?  353 
 354 
27:36 - I  Hvis jeg lige skal omformulere en lille smule. I forhold til den nye 355 

stillingsstruktur, hvor der i højere grad aftales et sæt af kvalifikationer, så hvis 356 
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de nås eller opnås, vil det resultere i, at man bevæger sig op ad karrierestigen så 357 
at sige. 358 

 359 
00:27:49 - A  Altså tenure track? 360 
 361 
00:27:49 - I  Lige præcis. Det taler jo lidt anderledes ind i forhold til hvordan det så ud før 362 

2020. Om det kommer til at øh, ja.  363 
 364 
00:27:57 – A  Nå, på den måde ja. Især alle de der tenure track-stillinger igås, øh, som man jo 365 

tænker både kan køre for adjunkt til lektor, men som faktisk også kan køre fra 366 
lektor til professor, det der hedder senior tenure track, ik, eller hvad man kalder 367 
det, ik. Øhh. Jeg synes det er en super god ting. Altså, og det tror jeg da, det 368 
tror jeg da faktisk, jeg tror faktisk, der er nogle ret gode muligheder fordi man 369 
får en meget mere eksplicit, og det er jo også altså. Jeg synes jo også set fra en 370 
virksomhed, der er jo ikke ret mange andre, altså. Det der med at have en 371 
virksomhed, hvor der er så mange løstansatte i så lang en periode inden man får 372 
et fast job, det skaber jo også, kan jo også skabe en lav grad loyalitet altså i 373 
forhold til en virksomhed. Det vil man jo helst, hvis du du var i en privat 374 
virksomhed, så ville du jo være optaget af ret hurtigt, hvis du spotter nogle 375 
talenter, og så holde på dem. Det gør vi jo også, men det er jo meget et meget, 376 
man skal virkelig være vedholdende for at blive ved med at synes det er fedt at 377 
være midlertidigt ansat, ik altså, tænker jeg. Så jeg tror, de der, de der, de ting, 378 
som ligger i det der tenure, det nye øh tenure track ordninger der, hvor man 379 
aftaler kriterier på forhånd, og så skal man leve op til dem. Det er klart, det kan 380 
jo selvfølgelig også gøre det mindre fleksibelt, men jeg tror det kan være med 381 
til at skubbe på i forhold til den her kønsfordeling. Det tror jeg faktisk godt, det 382 
kan.  383 

 384 
00:29:22 – I  Øh. Benytter I jer, altså på CBS, benytter i jer så af shortlisting på Ph.d.-385 

niveau?  386 
 387 
00:29:32 – A  Årh, gør vi det? (pause). Det kan jeg sgu ikke huske, om vi gør.  388 
 389 
00:29:39 – I  Det er helt i orden. Ved du, om der er mulighed for det på nogle af de andre 390 

akademiske stillinger? 391 
 392 
00:29:45 – A  Jaja. Det bliver gjort på lektor og på altså det er der mange steder, vi benytter 393 

os også af det. Vi benytter os ikke på DVIP, altså eksterne lektorniveauer, der 394 
har vi ikke gjort det. Øh, men det er der nogle, der gerne vil have, og vi kan 395 
faktisk også godt gøre det, så vi bruger det, ja.  396 

 397 
00:30:03 - I  Hvem er det, der har det overordnede ansvar for shortlisting?  398 
  399 
00:30:08 - A  Det er jo nok Forskningsdekanen, der har det overordnede ansvar, men det er jo 400 

noget, der kører ude på institutterne ik, altså. Og det er jo i virkeligheden for at 401 
undgå at skulle læse alt muligt, alle mulige indere, der har søgt job eller 402 
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afrikanere (lettere latter i stemmen) eller altså. Ej, det lyder forkert, men det er 403 
jo for, det er jo faktisk for at, dem er der altså en eller anden grund, så er der 404 
bare nogle gange til nogle af de der stillinger, så er der simpelthen et hav af 405 
folk, som søger, og så er vi jo forpligtet til et eller andet, hvis man ikke havde 406 
den her shortlisting. Jamen altså hele verden, det er jo en kæmpestor, og tit så 407 
synes man, så sååå, man sparer lidt tid øøøh, og dermed også nogle penge, for 408 
man skal jo betale for at få formuleret alle de her ting, så det at man kan lave 409 
sådan en grovsortering, der gør at det faktisk er noget nemmere at styre. Men 410 
man skal også passe på, at det ikke bliver for sammenspist ik.  411 

 412 
00:31:06 - I  Vil du sige, at der er en form for kvalitetstjek af det her shortlisting? Eller er 413 

det bare en person, der står for det?  414 
 415 
00:31:17 – A  Øøh. Nej, altså det er jo noget vi har evalueret også. Altså der er nogle 416 

retningslinjer for, hvordan det skal foregå og så har man, jeg tror én gang i den 417 
tid, jeg har været her, har man lavet nogle evalueringer, om hvordan det var 418 
gået, et positivt indtryk af hvordan det var foregået. Men om det var, om det 419 
var en sådan egen evaluering. Altså der er jo beskrevet nogle retningslinjer for 420 
det ik. Øh. 421 

 422 
00:31:45 - I2  Hvem har stået for de retningslinjer?  423 
 424 
00:31:48 - A  Det har øøh, altså i HR, vi har været med, det var lidt før min tid, det er sådan 425 

lige deromkring, jeg tiltrådte og det var en blanding mellem øøøh, det er jo en 426 
blanding mellem Forskningsdekanen og så HR, fordi der var nogle juridiske 427 
ting også, der skal være på plads, så det er beskrevet øh, det er sådan et, og så 428 
er det jo også blevet godkendt alle mulige steder, øh, også ik. Ja, men det er 429 
noget andre universiteter også benytter sig af.  430 

 431 
00:32:33 – I  Ja, bestemt. Nå, men vi vil bevæge os lidt hen ad øh noget mere med jobopslag, 432 

så det håber jeg, du er med på. Hvem vil oftest formulere et jobopslag?  433 
 434 
00:32:37 – A  Det gør, det er jo lederen, der har ansvaret for det, ik. Øh, eller en 435 

forskningsgruppeleder, hvis det er nogle Ph.d.’ere, man skal søge, så kunne det 436 
godt være en forskningsgruppeleder og så en centerleder eller sådan noget. Øh. 437 
Om man så gør det i fællesskab med nogen, det er nok lidt forskelligt ik. Altså 438 
det ville jeg, det ville jeg jo gøre her i HR, hvis jeg skal slå en stilling op, så 439 
skriver jeg et eller andet, og så tager man noget af det gamle og så siger man: 440 
dur det her stadig, eller skal man twiste den, skal vi noget andet, er der noget 441 
andet vi går efter. Det kommer an på, om det er en stilling man har haft før, ik.  442 

 443 
00:33:10 – I  Ja. Så det der med at kvalitetstjekke, det afhænger lidt af hvem eller hvor man 444 

er henne, og hvem der står for det? Eller hvad?  445 
 446 
00:33:18 - A  Ja. Fordi det er netop ikke noget vi sådan på den måde altså. Det vi kunne finde 447 

på at gøre, det er jo at se om man har alle de elementer med, der er i 448 
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skabelonen, men men vi går jo ikke ind og, og hvis det er noget du, eller hvis 449 
det er noget I også er interesserer jer for, hvad er det for nogle ord, man bruger, 450 
hvad er det for et sprog, man bruger, og sådan noget, altså. Det det, der kunne 451 
vi godt være stærkere. Det er meget op til den enkelte leder.  452 

  453 
00:33:43 - I2  Når du siger skabelonen, er det så de tidligere jobopslag, som har ligget på 454 

samme stilling?  455 
 456 
00:33:51 – A  Nej, det kunne lige så godt være, at du fx, der skal stå hvad, hvem, hvornår, 457 

altså det er på den måde en skabelon. Der står ikke nødvendigvis ret meget 458 
tekst, der er bare; her skal du skrive lidt om, hvad jobbet går ud på, her skal du 459 
skrive om hvad for nogle kvalifikationer, her skal du skrive om 460 
ansættelsesvilkårene, her står der noget om CBS osv. Osv., så man, på den 461 
måde godt sige, at, ja, det er rigtigt, at det er en skabelon, men det er måske 462 
mere en disposition, ik. Øh.  463 

 464 
00:34:18 – I  Ja. Så der er nogle sådan lidt overordnede generelle krav til, hvordan et 465 

jobopslag skal se ud fra CBS’ side af? Og er det de samme krav, der er sådan 466 
for alle områder eller er det sådan specificeret?  467 

 468 
00:34:34 - A  Neej, altså jeg tror de ligner meget hinanden, nu har jeg lige været inde og 469 

kigge på øh, altså fx sådan nogle Ph.d.-opslag, der er ik. De er jo simpelthen til 470 
at falde i søvn over, ik. Altså det er jo lang, lang, lang beskrivelse af noget 471 
fagligt osv. Osv. Ik. Det er jo ikke noget, der sælger billetter i min optik, men 472 
det kan jo sagtens være, at dem der gerne vil søge en Ph.d.-stilling, de er meget 473 
optaget af at kunne læse alle de der detaljer om, hvad det ene og det andet går 474 
af ik. Og så kan du have en, nu sidder vi lige og arbejder med en ny lønchef fx 475 
ik, hvor det sådan meget mere ligner sådan noget man kender fra fra andre 476 
virksomheder. Dine arbejdsområder, dine opgaver, den egnede kandidat har 477 
typisk sådan og sådan og sådan. Der synes jeg de der VIP-opslag nogle af dem 478 
er meget omfattende simpelthen. Øh, og de skal også være anderledes, det er 479 
slet ikke det. Det det, det skal de også være ik, men øh. Jamen altså sådan Ph.d. 480 
det er jo ikke sådan, det er jo netop sådan noget, noget andet. Det kan I jo også 481 
se det er. Vi kan jo gå ind på at det kan være, det bare er nogle bestemte jeg har 482 
set. Det kan godt være, det er anderledes, ik.  483 

 484 
00:35:45 - I  Nu siger du lidt at sådan, at den måde det bliver gjort på måske ikke lige er 485 

sådan du ville gøre. Men hvad ville du sige var de væsentligste overvejelser, 486 
man skulle gøre sig, når man laver et jobopslag? Hvad ville du tænke var 487 
relevant?  488 

 489 
00:36:02 - A  Altså man kan sige, et et jobopslag altså (vrøvler i ordene). Nu er det lidt 490 

anderledes end faktisk en offentlig virksomhed, fordi... Eller hvis jeg ligesom 491 
starter, hvis man starter med en privat virksomhed, der er et jobopslagsformål 492 
at få folk til at sende en ansøgning. De rigtige folk til at sende en ansøgning. 493 
Man ansætter jo ikke nogen på et jobopslag, men man man man skal have folk 494 



Page 361 of 459 

 

til at have lyst til at sende en ansøgning. Øh. I en offentlig virksomhed, det er 495 
også et af formålene, men et andet formål er også at forberede sig på, hvorfor 496 
nogen ikke kommer til samtale. Og så forbereder sig på, om altså hvis man kan 497 
sige, hvis man laver alt for meget om, altså det er så det, der karakteriserer et 498 
offentlig, en offentlig jobannonce, men man bliver nødt til at skrive det, der 499 
faktisk skal ske i jobbet, ik. Man kan ikke lige pludselig komme med noget 500 
andet eller noget mere eller tage noget væk på samme måde. Altså det er man 501 
jo ligeglad med i en privat virksomhed, ik. Altså der bliver bare irriteret og 502 
sådan noget, men du kan få en sag, nogle vil også blive glade ik, altså - jamen 503 
der stod, jeg skulle lave det her, det var jeg egentlig lidt træt af, men så har man 504 
besluttet sig for, det skal du sguda ikke lave alligevel, det har vi fundet ud af. 505 
Det har vi smidt over i en anden afdeling, ik. Men det er jo typisk det der med, 506 
at hvis man tager nogle ting væk eller bare smider noget på, så får man en 507 
udfordring, øh, så nogle gange så, er en annoncen en offentlig, en offentlig den 508 
er også, den skal helst være, altså den skal helst afspejle det, som man så skal 509 
beskæftige sig med i den lidt større grad, end hvis det var en privat virksomhed, 510 
fordi man ellers kan få problemer med at lægge det ind i jobbet bagefter. Så det 511 
er en af de forskelle der er, ik. Det er sådan mine konsulenter, mine HR-512 
konsulenter, der sådan siger: nå, men det er meget vigtigt, at du skriver det i 513 
opslaget, fordi ellers så er løbet kørt agtig. Eller. Øh. Ja.  514 

 515 
00:38:06 – I  Hvem er det, der beslutter, hvor opslaget bliver bragt henne?  516 
 517 
00:38:11 – A  Ja, det er jo i sidste ende lederne, men vi har sådan nogle defaults, når man slår 518 

stillinger op i vores system.  519 
 520 
00:38: 19 – I  Hvad er det? Eller hvor er det?  521 
 522 
00:38:22 - A  Jobnet ooog fx tror jeg er vores default. Og så har vi sådan en forskellige andre 523 

steder. Vi bruger sådan et firma, der hedder Signatur, som sådan er et slags 524 
mægler, kunne man godt kalde det, som kan sende annoncer forskellige steder 525 
hen. Så kan man jo sidde og klikke af, inde i rekrutteringssystem, jeg vil gerne 526 
have Djøf, jeg vil gerne have den her i øh, ja, (utydeligt) bruger vi faktisk også 527 
meget, som er sådan en fælles europæisk øh jobportal.  528 

 529 
00:38:53 - I  Yes. Hvad er de vigtigste parametre for at blive ansat på CBS i en akademisk 530 

stilling. Er der fx udarbejdet nogle konkrete kvalifikationskriterier? Er det 531 
noget du ved?  532 

 533 
00:39:10 - A  (Griner). Ja, det er et godt spørgsmål, hvad der egentlig.... det ved jeg faktisk 534 

ikke. Altså ikke ud over det der står i annoncen, ik. Hmm. Men hvis du 535 
begynder, hvis det er faste stillinger, øh, altså nogle af de der lektorer, 536 
professorer, som ryger igennem CWAC, så er der nok i højere grad nogle, så 537 
kigger man jo på tværs, der er sådan nogle.... Der er fem kriterier, øh, på 538 
universitetet, som man kigger på. Noget med det faglige niveau, men også, det 539 
skal I jo gå ind og kigge på faktisk. Man har citizenship og hvor meget kan 540 
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man fonde og. Så der er, det er lidt bredere. Det ville man ikke gøre ved 541 
Ph.d.’ere på samme måde eller videnskabelig assistent. Så der er det nok meget 542 
de faglige kvalifikationer. Men altså, jeg tror, det ville jeg nok spørge 543 
institutlederen om, hvad det er, de lægger vægt på. Altså der er meget. Jeg 544 
synes, der er meget omkring det faglige – den fylder sgu meget ik altså. Øh.  545 

 546 
00:40:08 – I2   Nu spørger jeg lige lidt ledende engang her, men er det din vurdering, at der 547 

kigges overvejende meget til publikationer frem for andre kvalifikationer.  548 
 549 
00:40:18 – A  Det ved, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Altså er der skal i have fat i øh, i 550 

institutlederne, tror jeg. Altså, og det er heller ikke sikkert, de vil sige, at de 551 
kigger for meget på et eller andet (griner). Øh, det ved jeg faktisk ikke nok om, 552 
for jeg er ikke, vi sidder ikke tæt på, vi ordner papirarbejdet i forbindelse med 553 
det her rekruttere. At finde ud af, hvad for en kandidat vil vi gerne have, og 554 
bedømmelsesudvalg og sådan noget, men de går ikke, vi bliver sjældent 555 
involveret, skal jeg ansætte den her Ph.d.’er eller en anden Ph.d.’er eller sådan 556 
noget. Det det er vi meget sjældent inde i.... de overvejelser.  557 

 558 
00:40:54 - I2  Tror du, det ville være gavnligt i højere grad at involvere HR i de overvejelser?  559 
 560 
00:40:59 - A  Jamen altså, hvis vi kunne bidrage med noget, det er jo så det jeg sidder og 561 

tænker, fordi nogle gange kan det jo være en svær.... Vi vil gerne gøre det i 562 
forhold til TAP-ansættelserne ik, men i forhold til VIP-ansættelser, det det, jeg 563 
synes, det er noget, jeg har kigget meget efter i min tid, nu har jeg været her i 3 564 
år, det her med, hvorfor er vi så afkoblet fra, det ville man da normalt ikke være 565 
i en HR-afdeling, men det er fordi det er så, det er meget fagligt, og der ville 566 
det være svært for os at vurdere det der ik. Vi ville måske bedst kunne gå ind 567 
og personlighedsmæssigt. Det kunne jo også godt være en fordel, ik. Men men, 568 
nogle gange tror jeg også de tænker sådan lidt; jamen altså risikoen for, at det 569 
er en Ph.d.’er, de er her i 3 år, så er de ude igen, altså. Man hænger ikke på 570 
samme måde på dem. Øh. Det er først når man kommer op på det her lektor-571 
niveau, så kunne det godt give mening, at man måske kiggede på, hvordan er 572 
folk samarbejdsmæssigt og alle de der ting ik.  573 

 574 
00:41:57 - I2  Tror du, det kunne gøre noget for kønsinklusionen på CBS, at HR i højere grad 575 

er med som instans til at kigge ansøgere?  576 
 577 
00:42:02 - A  Ja, det kunne jo godt være man s... men så skulle vi jo have øh et eller andet, en 578 

eller anden kompetence til så, at vi skulle kunne se noget andet, og den kunne 579 
lige så godt, den kompetence kunne jo også godt ligge hos øh, dem der nu 580 
rekrutterer, ik. MEN, det der med at HR skulle ind over, det skulle mere være 581 
der hvor, hvor det ikke sker så ofte. Der kan det være en fordel at have sådan 582 
nogle HR indover. Hvis det ikke er noget, du gør så tit. Øh. Fordi så er det tit, 583 
det er tit det, der er svært, hvis du gør noget en gang om året eller hvert andet år 584 
eller sådan noget. Øhm. Men altså, der er jo relativt mange ansættelser, af 585 
sådan nogle, de der lidt, altså tidsbegrænsede ansættelser, som man kunne 586 
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kalde Ph.d.’ere. Det gør de fleste jo. Men det kunne godt være, at HR kunne 587 
minde nogen om at: Hov, prøv lige at kigge her, også i annonceudformningen 588 
fx ik. Altså har det sprog vi vælger, er det noget, der øh hvis det handler om at 589 
få flere kvinder fx, er det så et sprog, der passer til den del. Det er der jo nogle, 590 
der har forsket i, altså Sara Louise der, som I også kender sikkert ik. Hun øh, de 591 
har, jeg mener, hun har også, der er jo lavet alt muligt af sådan noget 592 
forskningsprojekter med, hvad betyder sproget, ik, og det er så lidt forskelligt 593 
hvad de så viser, de der forskningsprojekter, men det er noget nogen har forsket 594 
i i hvert fald. Øhm. Og det kunne jo være modsat fx når vi skal ansætte mænd 595 
til øh i administrative stillinger. Er det så noget i, også i vores sprog, som gør at 596 
der ikke er ret mange mænd, der henvender sig eller er det noget, bare noget 597 
kulturelt om man så må sige, at vi vi fylder i annoncen, så ville det være et 598 
problem ik, altså. Så altså jeg ved ikke, om... HR kunne formentlig godt gøre, 599 
minde om noget, det kunne da godt være, øh.  600 

 601 
00:43:55 – I  Nu øh, vi fik lige... eller vi kom lige lidt ind på det der med barsel og sådan 602 

noget før og anciennitet for kvinder osv. øh, nu ved jeg ikke, om det er noget, 603 
du kan svare på, men nu får du altså lige spørgsmålet. Ved du hvordan det 604 
bliver vægtet, hvis man fx ja, er på barsel eller har forældreorlov eller aftjening 605 
af værnepligt. Altså hvordan det det vægtes, når man skal ansættes i en 606 
akademisk stilling på CBS?  607 

 608 
00:44:24 - A  På CBS, ja. Altså om det er, om det er sådan noget, der påvirker ansættelsen?  609 
 610 
00:44:29 – I  Ja, lige præcis. 611 
 612 
00:44:30 – A  Det det er jo sådan noget, som ikke MÅ påvirke ansættelsen, ik. Øhm. Ja... Pas. 613 

Jeg ved, altså det det det. Man kan sige, det, der er jo noget strukturelt 614 
selvfølgelig i, at Ph.d.’ere er bare yngre ik, altså (griner). I er jo også yngre ik, 615 
altså i studerer, altså så det er ligesom sagens natur, så jeg ved ikke, om man, 616 
hvis man kan kalde det, hvis man nu kigger på det som en arbejdsgiver, som 617 
driver en virksomhed, så er det, det er jo en en ungarbejder, ville det være i 618 
detailhandlen, der, sandsynligheden for at de bliver gravide, både kvinderne og 619 
mændene, der skal have barselsorlov, den er altså bare større end en, der er i 620 
fyrrene. Det er der jo, så man kan sige, om man så begynder at sortere lidt i de 621 
Ph.d.’ere, fx siger vi ansætter, vi tager primært mandlige Ph.d.’ere, fordi de 622 
skal nok have i hvert fald, hvis trenden den er, som den er nu, så har de en 623 
kortere, selvom den stiger stille og roligt, hvor meget mændene bruger, jeg ved 624 
sgu ikke, om Ph.d.-studerende mænd bruger mere. Det har vi jo sikkert også 625 
lavet nogle undersøgelser om. Men det kunne jo, det ville jo være en måde så at 626 
begynde at være, hvis man skulle være, hvis man ikke skulle være, hvad hedder 627 
det, altså det kunne da godt være, at der var nogen institutledere, der sagde det, 628 
fordi ja.  629 

  630 
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00:45:58 - I2  Hvordan når det er afholdt enten forældreorlov eller aftjening af værnepligt, for 631 
lige at kaste ting ud, som måske ikke tales om så ofte, de her huller i CV’et. 632 
Ved du, hvordan det anskues, når man har en ansøger til en samtale? 633 

 634 
00:46:12 - A  Ja, altså øh. Jeg øh, jeg tror, jeg kender, der er sådan forskellige versioner af 635 

den der. Den ene er hvis du har haft, altså den ene kan jo handle om længden af 636 
de orlove ik (griner til slut). Jeg har fået et barn og så tog jeg to års orlov, ik øh. 637 
Det er der formentlig nogen, der vil sige: det var godt nok lang tid og bruge på 638 
det, ik. Øh. Og så tænker jeg også, os der har børn, tænker sådan lidt ja, men 639 
altså du kommer jo også (griner), du kommer jo til at bruge mange år alligevel 640 
men øh. Men der er sådan. Så den anden er jo, hvordan er det, hvad er det, der 641 
foregik mens du var på orlov, ik, altså det er jo den anden del af det, ik, fordi 642 
jeg synes jo ikke, at det som sådan er, altså personligt har jeg ikke sådan, at jeg 643 
tænker, det diskvalificerer nogen, men det er klart, hvis man har brugt to eller 644 
tre år på barselsorlov, så hr de fleste gjort det fordi, de øh, de havde nogle 645 
muligheder for at blive finansieret på en eller anden måde, at de valgte det som 646 
familie eller et eller andet, ik. Og sige, jamen jeg kunne godt øh, jeg havde råd 647 
til, at jeg gik hjemme i tre år, så fik vi to børn, ik øh. Det ville typisk være 648 
kvinden, hvis man kigger gennemsnit, der vælger at gøre det. Og for mig, er det 649 
jo mere sådan noget med, hvordan reflekterer folk over sådan noget altså. Var 650 
det for de ikke gad at have det job, de havde eller var det fordi, hvad gjorde de, 651 
altså det ville være meget mere sådan nogle ting, øh, som jeg ville være optaget 652 
af, end det, at det bare foregik. Altså det i sig selv, jeg synes, jeg synes jo at det 653 
er en kvalifikation, at man har børn på en arbejdsplads, især hvis man skal være 654 
leder faktisk. Øh. Det er så en fordom, jeg har, at det er en fordel, for så har 655 
man... altså folk der har børn, det handler jo ikke om de er gode til at opdrage 656 
eller sådan noget, men hvis du har børn, og jeg ved ikke, det er der nok ikke 657 
nogen af jer, der har endnu, det ved jeg selvfølgelig ikke....   658 

 659 
00:48:12 - I  Nej, ikke endnu.  660 
 661 
00:48:12 - A  Nej. Men men der er bare det der med, at så har man altså prøvet at sætte sig 662 

selv lige lidt i anden række. Det er den ene kvalifikation (griner). Den anden er, 663 
at man har stået med noget drift, ik. Altså du kan bare ikke løbe fra det. Der er 664 
nogen, der skider og skal skiftes og mades og sådan noget. Det der med at have 665 
oplevet over tid at have været ansvarlig, det er lidt, det synes jeg er lidt af en 666 
kvalifikation, som øh, som jeg synes er noget, er noget positivt. Det er både 667 
mænd og kvinder, der har. Altså det er ikke kun noget, der er koblet til kvinder. 668 
Men det er selvfølgelig også en fordom, jeg har. Det er jo ikke sådan, at nu skal 669 
I tænke, at hvis I skal have et job, og I ikke har nogle børn, så får i ikke noget 670 
job. Men men men for mig kan det faktisk godt være en kvalifikation. På den 671 
anden side, dem som pr automatik siger, at fordi jeg har børn, så ved jeg en 672 
masse om det ene og det andet, det er heller ikke sikkert jo. Altså øh.  673 

 674 
00:49:08 - I2  Så det er en afvejning af den enkelte mere end at det behøver være en fordel 675 

eller en ulempe at få en, der har været væk fra arbejdsmarkedet?  676 
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 677 
00:49:15 – A  Ej, det synes jeg ikke. Øh, det synes jeg kan være, men igen, hvad har du brugt 678 

tiden til ik altså. Det er jo det. Og hvad er der foregået og øh. Tit så folks 679 
personlighed nok mere afgørende end om de har været på barselsorlov, og den 680 
måde de ville have brugt deres barselsorlov, har også tit noget med deres 681 
personlighed at gøre, ik.  682 

 683 
00:49:30 - I  Bestemt. Øh. Vil du mene, at der er et generelt problem med kønsbalance på 684 

det akademiske område?  685 
 686 
00:49:50 - A  Ja. Det synes jeg. Altså jeg synes da, det er et problem, at, med den der saks 687 

der, ik. Altså det er, altså jeg er simpelthen ikke klog nok til at vide, om vi 688 
simpelthen ikke har fået den viden verden skal have. Øh. Og det er jo også 689 
meget meget svært at lave et eksperiment ik, fordi det ved vi jo så ikke, fordi 690 
den er der så ikke, den viden, ik. Så om øh. Men jeg kan godt. Det er også 691 
derfor jeg selv, når jeg nu sidder med så mange kvinder i min afdeling, jeg 692 
synes det er ærgerligt, at vi ikke har mere ligelig fordeling. Og jeg vil gøre 693 
meget faktisk for at ansætte nogle mænd også ik.  694 

 695 
00:50:41 - I  Hvad ville ud for din vurdering være en optimal kønsbalance?  696 
 697 
00:50:45 - A  Øh. Jamen jeg synes egentligt, jeg synes egentlig at øh altså det kommer jo, 698 

hvis man har mulighed for det, så synes jeg da 50/50 er en god øh. Hvis man 699 
ikke har mulighed for det, der skal bare være nogen, altså, de der monokulturer 700 
der, jeg synes simpelthen ikke, det, jeg tror, man går glip af noget. Det tror jeg 701 
simpelthen man gør. Men det er også sådan hårdt at være, altså når jeg snakker 702 
med nogen ovre fra regnskab, nogle af de kvinder, der er, eller finansiering ik 703 
øh, altså det kræver sgu også noget at høre på fodbold hele tiden, selvom det er 704 
søde, det er jo nogle søde kollegaer, det. De er jo ikke mandschauvinistiske 705 
sådan bevidst, altså det tror jeg ikke er det, der karakteriserer. De snakker bare 706 
om noget andet altså, og det er bare en anden humor, det er en anden et eller 707 
andet, og sådan noget der ik, som gør, at man kan føle sig alene. Det ved man 708 
jo også fra undersøgelser. Der skal være en vis mængde ik. På samme måde 709 
kan man også sige, at jeg kan føle mig alene som den, vi er to så i HR (griner), 710 
og så er der en studentermedhjælper også, men det har været virtuelt, for han 711 
blev ansat her i efteråret, ham har vi sgu aldrig set på andet end video. Til 712 
samtalen så jeg ham lige øhm. Og jeg kan jo selv mærke hvordan, hvordan det 713 
er ik. Altså nu har jeg så også 3 piger og en kone, så på den måde er jeg sådan 714 
vant til... (der grines). Men øh, det er, det er jo faktisk en stor udfordring, det er 715 
jo egentlig, at der skal være sådan en kritisk masse, for ellers så forsvinder folk 716 
igen. Altså så hvis jeg får fat i en mand igen, nu har vi så Morten, vores 717 
kollega, som som holder fast på en eller anden måde, men der vil jo være 718 
mange, som bliver ansat, som siger: ej, det er sgu, det er for lidt, altså. Det 719 
gælder også kvinder. Det gælder sikkert også kvinder.  720 

 721 
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00:52:34 - I2  Ja selvfølgelig. Nu nævner du lige her, at man kan blive, hvad jeg lige hører, 722 
sådan socialt ensom af at have så kraftig underrepræsentation. Tænker du også, 723 
at man kan blive fagligt ensom i sit arbejde, hvis man sidder og er, som du 724 
siger, meget monokultur?  725 

 726 
00:52:49 - A  Ja, fordi det kunne jo godt være, og det er jeg simpelthen ikke klog nok, det 727 

ved jeg ikke nok om, hvor vidt de køn øh, altså det handler i virkeligheden om 728 
hvor meget definerer dit køn ligesom hvad du vægter i dit faglige univers, ik 729 
altså. Øh er en HR, en mandlig HR-konsulent sådan fagligt set end en kvinde 730 
ik. Det er et godt spørgsmål faktisk. Det ved jeg ikke. Øh. Men jeg tror bare, 731 
der er også noget omkring, en ting er det faglige, det er jo sådan, det tror jeg 732 
faktisk kan være svært at sige, fordi det kan jeg ikke gennemskue, men jeg tror 733 
hele den der, hele det der spil, der er mellem kønnene, nu snakker jeg netop 734 
ikke om, hvor det går galt, altså hvor vi har alt det her #metoo osv., men men 735 
men øh, det der spil, der er mellem kønnene, som jo også indebærer det 736 
seksuelle, altså ikke seksuelt i metoo, men det det, der er et eller andet der ik. 737 
Så øh, som gør at øh, som gør noget godt, synes jeg, for en arbejdsplads ik. 738 
Men om det nødvendigvis skaber federe resultater og sådan noget, det var... Da 739 
jeg var i Fakta, hvor jeg var HR-chef, der prøvede vi at lave sådan nogle 740 
målinger, hvor vi så, hvordan så, hvis man nu havde en butikschef, souschef-741 
par, der var kun mænd og kun kvinder og en blanding, kunne vi se forskelle på 742 
fx omsætning, indtjening, serviceniveau, medarbejderomsætning osv. Og jeg 743 
mener, det vi kom frem til var, at der, hvor der netop var en kvinde og en mand, 744 
men det er jo skidesvært, fordi der er jo så mange, det var svært nogle gange at 745 
sammenligne, fordi jo trods alt er lidt forskellige de her enheder, men jeg tror 746 
sådan, at det vi egentlig vurderede, det var, at der hvor der var en mandlig, jeg 747 
tror faktisk en mandlig butikschef og en kvindelig souschef, det var det var 748 
nogle af de steder, man, nu kan.... men det var sådan små forskelle ik, og det er 749 
jo ikke sikkert, de er konsekvente. Men der er et eller andet, og jeg synes også 750 
intuitivt, at det giver god mening ik, at man har den der blanding.  751 

 752 
00:54:55 - I  Så skal vi forstå det sådan, at du synes det er lige så vigtigt at få ansat nogle 753 

mænd i kvindedominerede afdelinger eller fagområder, som det er at ansætte 754 
kvinder i mandsdominerede? 755 

 756 
00:55:09 - A  Ja, og så kan.... jeg jeg kan godt blive i tvivl, om jeg synes, der skal en masse 757 

kvindelige jord- og betonarbejdere ind fx. Øhm, fordi jeg synes der er noget, 758 
men det kunne man jo også godt have som ambition, hvis det var det. Men 759 
men, ja. Men alle de andre steder der (griner), hvor det ikke er lige så meget 760 
fysik, der synes jeg, der synes jeg man skal prøve at lave en form for balance 761 
ik.  762 

 763 
00:55:43 - I  Hvem vil du mene har ansvaret for at der kommer den her kønsbalance? Ja, 764 

eller at der er kønsinklusion på en arbejdsplads. Eller det vil så sige på CBS.  765 
 766 
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00:55:54 - A  Jeg mener, det er et ledelsesting ik. Altså man kan jo sige, der er noget 767 
strukturelt, der kan gå i begge retninger, der er noget strukturelt, som vi er 768 
underlagt og kønsroller og sådan noget, som måske i mindre grad kan styres. 769 
Men jeg mener da, at vi har som ledelse... altså jeg, jeg skal gøre mig umage og 770 
lave nogle annoncer, nogle opslag, som øh, som kan tiltrække nogle mænd fx, 771 
hvis det er det. Jeg skal, vi skulle ansætte nogle mandlige elever fx ik øh. Altså 772 
og der er det jo så man kommer i clinch med, at man skal tage den bedst 773 
kvalificerede, og det er jo også nogle gange det, vi strander på så ik, og hvis det 774 
så ikke er en mand, hvad så. Altså hvor meget må vi gå ned om man så må sige 775 
på kompetencer, hvis du spørger sådan en offentlig ansættelsesret, så må man 776 
jo ikke gå ned på kompetencer, så bliver man jo ligesom bare hængende i den 777 
samme fordeling.  778 

 779 
00:56:47 - I  Jo. Er det så også din vurdering at det reelt er ledelsen, der påtager sig ansvaret, 780 

eller er der nogle andre, der gør det i praksis?  781 
 782 
00:56:57 - A  Jamen jeg tror ikke vi tager nok ansvar. Altså det det, det gør vi ikke. 783 
 784 
00:56:05 - I  Hvordan tænker du, at man kunne tage bedre ansvar for det?  785 
 786 
00:57:10 - A  (Dyb indånding og pust ud). Ja det er nok at kigge på hele den der proces igen. 787 

Og på det videnskabelige er det jo hele fødekæden også. Det er det jo sådan set 788 
også på det administrative, i hvert fald på HK-området. Men det er det også, 789 
altså der er jo også noget, der kan også være noget lønmæssigt, det ved man jo 790 
også. Altså lønnen, altså er der et eller andet med lønnen, ik. Altså det er jo 791 
hele den offentlige sektor, ikke kun på CBS, det er i hele den offentlige sektor, 792 
der er en overvægt af kvinder i administrative funktioner, ik. Øh. Så så så, ja. 793 
Og er det noget med løn eller er det noget med... godt spørgsmål. Er det fordi 794 
opgaven er for lidt udfordrende eller hvad fanden ved jeg altså. Og går det ud 795 
over manden eller udover kvinden. Man kan næsten ikke sige noget uden at det 796 
bliver fordomsfuldt.  797 

  798 
00:58:05 - I2  Det er også okay….  799 
 800 
00:58:11 - A  Der er i hvert fald risiko for, at det kan blive det.  801 
 802 
00:58:14 - I  Hvor tænker du, at det her arbejde bør starte henne på ja, governance plan?  803 
 804 
00:58:23 - A  Altså det... det er jo allerede sådan på bestyrelsesniveau jo. Der er udtrykt et 805 

ønske om at vi skal kigge på de her ting. Og det er jo noget, man har tænkt over 806 
i lang tid. Alex Klinge, som I også snakker med her, altså al den tid jeg har 807 
været her, der har været sådan et udvalg for inclusion and diversity, som ikke 808 
kun handler om kvinder og mænd, men som har meget fokuseret på det, fordi 809 
man har fundet ud af, at hvis man kan håndtere det der med at få integreret 810 
kvinder, så kommer mange af de andre ting også med. Øh. Sprog, alle de 811 
andre....  812 
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 813 
00:58:56 - I2  Generel diversitet, eller hvad tænker du?  814 
 815 
00:58:58 - A  Ja, det er i hvert fald sådan jeg har hørt historien, det er at hvis man bare 816 

fokuserer, “bare” i citationstegn fokuserer på det med mænd og kvinder, så skal 817 
det andet nok komme. Altså kultur der kan håndtere kønsdiversitet kan også 818 
håndtere anden form for diversitet.  819 

 820 
00:59:24 - I  Ja, spændende. Hov, der kom jeg lige til at rulle for langt, sorry. Ved du, hvad 821 

holdningen er til kvoteansættelser på CBS? Eller er det ikke så meget noget, du 822 
er inde over?  823 

 824 
00:59:36 - A  Hmm, det tror jeg ikke, man har haft lyst til.  825 
 826 
00:59:39 - I  Tror du, det kunne være, altså ud fra din vurdering, tror du så, at det kunne 827 

være noget, der kunne være fordelagtigt for CBS eller eller, deler du samme 828 
holdning?  829 

 830 
00:59:55 – A  Øh, det er et godt spørgsmål ik. Fordi det.... altså på en måde, så er man jo også 831 

nødt til at gøre et eller andet anderledes, hvis man skal rykke med det her så. Så 832 
øh, man har bare heller ikke lyst til at ende i en situation, hvor man så tænker: 833 
du er da godt nok blevet ansat på en kvote (der grines). Altså det har vi jo ikke 834 
lyst til. Altså det ville jo være frygteligt, men det ville være med til at, hvis jeg 835 
var arbejdsgiver, og det er jeg jo sådan set, så ville jeg da være, og fik at vide, 836 
du skal ansætte 50% kvinder fx, så ville jeg dælme gøre mig umage for at 837 
finde, eller 50% mænd eller hvad det nu var, så ville jeg da gøre mig umage 838 
med, okay hvis jeg skal det, så skal jeg satme også gøre hvad jeg kan for at få 839 
de bedste, altså. Jeg ville jo ikke bare stille mig op og sige, og så bare ansætte 840 
bevidstløst. Det ville da sætte fart på noget ik.  841 

 842 
1:00:55 - I2  Tror du, man ville blive bedre til at lede efter talent så?  843 
 844 
1:00:56 - A  Ja. Fordi altså, det er jo lidt ligesom hvis, du må kun ansætte x antal under en 845 

eller anden alder, det kunne være den samme begrænsning ik altså. I min 846 
afdeling der der har jeg faktisk det princip, at jeg godt kan lidt, at vi har en fra 847 
hvert årti. Det er en anden form for mangfoldighed, kan man sige ik.  848 

 849 
1:01:20 - I2  Hvad med sådan noget som soft quotas? Er det noget, du er mere til end sådan 850 

en, hvad kan man sige, en lidt hårdere kvoteansættelse.  851 
 852 
1:01:30 - A  Hvad er det?  853 
 854 
1:01:31 - I2  Hvis du har en, fx hvis vi kigger mænd/kvinder, hvis du har en mand og en 855 

kvinde, der er lige kvalificeret til stillingen, så går du med kvinden, hvis det er 856 
et felt, der er overrepræsenteret af mænd. Eller den anden vej.  857 

 858 
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1:01:43 - A  Ja. Sådan ville jeg selv tænke. Det er jo sådan, jeg ville gøre. Der ville jeg, hvis 859 
jeg kunne få en mand næste gang, som var lige så kvalificeret som kvinderne, 860 
nogle gange så det jo, det er jo ikke sådan videnskabelige kriterier, man afgør 861 
efter, men men, men øh, hvis jeg kunne få en mand, ja helt klart. Og vi prøvede 862 
også, men han smuttede så. Vi ku, vi nåede ikke at få lukket aftalen. Øh. 863 
Desværre. Vi var lige ved at lykkes ik. Men vores udfordring kan faktisk være 864 
at få nogle, der har bare, altså er lige så kvalificeret, ik altså. Det er faktisk det, 865 
der er udfordringen.  866 

 867 
1:02:19 - I  Hvor ville du sige, at i rekrutteringsprocessen, at der var mest fokus på at 868 

fremme kønsbalance i områder, hvor kvinder er underrepræsenterede?  869 
 870 
1:02:27 - A  Altså på CBS? 871 
 872 
1:02:28 - I  Ja.  873 
 874 
1:02:30 - A  Det det, det ved jeg faktisk ikke. Øh. Jeg tror, alle kæmper lidt med det ik, 875 

altså. Altså på forskellig vis. IT-afdelingen har en overvægt af mænd, altså, 876 
formentlig. Vi har en overvægt af kvinder, og jeg tror vi begge to, både Niels, 877 
som er chef for IT-afdelingen og jeg, gør, prøver at få rettet det op. Det tror jeg 878 
sgu også, han gør faktisk. Øh. Eller balanceret det, rettet op det lyder sådan (der 879 
grines), sådan lidt skævt ik. Man prøver at få balan... mere balance ik.  880 

 881 
1:03:03 - I  Hvem sagde du ham Niels var, undskyld?  882 
 883 
1:03:05 - A  Niels Jespersen, han er chef for IT-afdelingen.  884 
 885 
1:03:09 - I  Ja, hvor der også er underrepræsentation af kvinder, eller hvad?  886 
 887 
1:03:13 - A  Ja, det tror jeg faktisk, men i supporten der hvor nogle af jeres medstuderende 888 

sidder, der er flere studentermedhjælpere, som jeg tror faktisk kommer fra CBS 889 
også, der sidder jo også, jeg kender faktisk ikke deres øh fordeling, men jeg 890 
møder tit kvinder der også, altså så det øh, det er ikke sådan at IT kun er mænd, 891 
men øh. Men jeg tror, der er en overvægt af mænd i deres afdeling. Det er der 892 
også blandt betjente, tror jeg faktisk.  893 

 894 
1:03:47 - I  Yes øh. Nå, vi har også nogle spørgsmål omkring med sprog, nu ved jeg godt, 895 

at du ikke lige vidste så meget om det, sagde du tidligere, øh, så det bliver 896 
måske også sådan en vurderingssag fra din side af, øh, og det er også helt fint. 897 
Men vil du sige, at sproget er kønnet? Altså når du ser på sprog, vil du så sige, 898 
det var kønnet?  899 

 900 
1:04:15 - A  Altså den måde folk skriver på, taler på øh?  901 
 902 
1:04:19 - I  Ja. Bare sådan generelt set.  903 
 904 
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1:04:27 - A  (Lang tænkepause) Øøøøh (griner). Det er et godt spørgsmål. Det jeg sidder og 905 
tænker på, det er om det er nogle andre personlighedsmæssige ting, der gør, at 906 
ens sprog er som det er. Øh. Jeg synes det.... hvis jeg siger sådan noget 907 
herhjemme blandt de kvinder, jeg bor sammen med, så får jeg jo simpelthen øh, 908 
så får jeg jo bank ikke.  909 

 910 
1:04:55 - I2  Det behøver heller ikke være om der er meget kønnet sprog, men kan sprog 911 

være kønnet? Er det sprog vi...  912 
 913 
1:05:02 - A  Det er et godt spørgsmål fordi nu når jeg lige siger det der for sjov, ik, så sidder 914 

jeg også og tænker på, at jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, men der er 915 
forskel på, hvad man interesserer sig på. Det kan jeg jo se med de tre kvinder, 916 
4, øh, i forhold til nogle, til nogle mænd ik, men jeg synes ikke nødvendigvis 917 
sådan i sproget, men de interesserer sig bare for nogle andre ting, som jeg ikke 918 
interesserer mig for. Men deres måde at omtale de ting, man interesserer sig 919 
for, synes jeg så egentlig ikke er så meget anderledes, det er bare noget, noget 920 
andet, ik. Øh. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er kønnet på den måde. 921 
Det kan man selvfølgelig godt sige øh. Ja.  922 

 923 
1:05:51 - I  Vil du sige, at øh, at sprogbrug generelt spiller.... (tongue twisting). Sorry, jeg 924 

starter lige forfra. Vil du vurdere, at sprogbrug har en stor rolle, når man 925 
snakker om at fremme eller mindske kønsbalance? Eller vil du ikke sige, at det 926 
har en effekt på den måde?  927 

 928 
1:06:14 - A  Altså hvad mener du med hvordan skulle, hvordan skulle det mindske det?  929 
 930 
1:06:20 - I  Altså det er bare om det, om arbejdet med kønsbalance, tror du at sprogbrug 931 

spiller en rolle for at fremme kønsbalance?  932 
 933 
1:06:32 - A  Altså hvis du mener den måde man, at det der med at man taler om forskelle 934 

eller hvad?  935 
 936 
1:06:39 - I2  Jeg tror helt praktisk den måde man arbejder med det på, den måde man bruger 937 

sproget på fx i dit job eller din afdeling, hvor du ser en underrepræsen... eller 938 
sludder og vrøvl, en overrepræsentation af kvinder. Den måde sproget bliver 939 
brugt på både i opslag men også på arbejdspladsen, kan det være med til at hive 940 
flere mænd ind, tror du?  941 

 942 
1:06:58 - A  Nå ja, ja på den måde. Sprog sprog, sprogbruget, det er jo sådan, når man først 943 

er der, så er det jo sådan som det er, så kunne man sige, jeg ved ikke... Dem der 944 
ikke er der ved jo ikke hvordan sprogbruget er, men det kan godt være, at hvis 945 
man ansætter en mand, og vedkommende oplever en masse kvindesnak, hvis 946 
man skulle blive i det, I siger, jamen kvinderne snakker på en måde om 947 
bestemte ting. Så er der da ingen tvivl om, at man ville opleve sig selv som 948 
udenfor, øh, hvis man er sådan en typisk mand ik. Øh. Men man bliver 949 
selvfølgelig hjulpet af de her moderne tider, hvor kønnene og sådan noget, det 950 
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glider måske mere sammen, så. Og jeg synes jo også kvinderne er enormt 951 
forskellige. Altså det det, det derfor jeg tænker nogle gange, ja, der er måske 952 
nok noget, der går lidt på tværs, kender man, hold kæft de er også forskellige 953 
de kvinder i min afdeling. Altså der er nogle, som som jeg meget nemmere 954 
kobler mig på end andre ik. Øh. Virkelig nogen hvor jeg sådan kan tænke, 955 
jamen det her, den humor den, det det typisk noget, det er faktisk typisk noget 956 
med det. Det kan også være måden man løser opgaver på faktisk, men det er 957 
typisk den humor, for mig i hvert fald, og så er det i den måde man går til en 958 
opgave på og snakker om en opgave. Øh, og der, hvor der er forskelle, det er 959 
sådan noget med det private, det man interesserer sig for eller, det det det. Men 960 
humor der kan godt være en forskel. Men man kan jo sagtens møde nogen, som 961 
er det, nu er jeg jo ikke typisk nødvendigvis et udtryk for, hvordan mænd 962 
tænker, vel, men jeg har da masser af kvindelige kollegaer, hvor jeg tænker: det 963 
er da fuldstændig samme humor som mænd har ik. Og det er så noget af det, 964 
der kan være udfordringen, så man kan være med til at fastholde. Så kan nogen, 965 
andre kvinder så opleve det som grænseoverskridende noget, som som man kan 966 
have det skæg med med nogen kvinder så i sin afdeling. Altså det er det, der 967 
gør det enormt kompliceret nogle gange øh, hele det der kønsopdelte univers 968 
ik.  969 

 970 
1:08:59 - I  Jo, bestemt. Nu nævnte du lige, ja Sara Louise fx, her før omkring noget 971 

arbejde med øh de her sætninger og kønsbalance osv., men ved du, om om det 972 
spiller en... eller hvor stor en rolle øh, overvejelser omkring sprog, det spiller, 973 
når man formulerer et jobopslag på CBS? 974 

 975 
1:09:23 - A  Jamen ikke nok, altså det er jo også det.... Altså det det øh. Jeg snakkede 976 

faktisk med Sara om det, og jeg tror, der er lidt forskellige skoler inden for det 977 
der også. Øh. Hvor, hvad er et inkluderende sprog fx i forhold til kvinder og det 978 
modsatte ik altså. Der skal ikke stå: du er en del af en lille gruppe, som du ved, 979 
vi har det rigtig godt sammen. Altså det er lidt misforstået ik, eller skal der stå 980 
meget mere på kompetencer. Det tror jeg faktisk var hendes pointe. Det skal 981 
være meget sådan rent på kompetence. Hvad er det for nogle ord, der sælger i 982 
forhold til kvinder. Og igen så ville det jo være, så ville der være undtagelser, 983 
men at der er nogle mønstre, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men jeg tror, 984 
det er noget vi skal, det er noget vi skal kigge på jo, hvis der er nogle måder, 985 
man kan formulere sig på, som gør, at at alene det ville ville gøre en forskel, ik.  986 

 987 
1:10:15 - I2  Når du siger, det er noget vi skal kigge på, tænker du så, det er noget lederne 988 

skal kigge på, er det noget på tværs af.... 989 
 990 
1:10:20 - A  Ja. Det er noget, det er noget vi skal kigge på øh, på tværs af CBS, fordi det er 991 

faktisk en del af vores, vi har sådan en handlingsplan omkring diversitet og 992 
ledelse, og der står det som et, et af de ting vi skal tage fat på. Så vi det er, det 993 
er ledelsen, ik. Vi har jo bare 100 ting, så jeg tror, vi har ik, vi er ikke nået til 994 
det endnu. Men på et eller andet tidspunkt skal der jo være nogen, der sætter 995 
sig ned, fx sammen med Sara, og siger: jamen prøv at høre, hvis du vil 996 
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tiltrække kvinder, så er det sådan den slags ting, du skal være opmærksom på. 997 
Hvis du vil tiltrække mænd, så er der den her slags ting, du skal være 998 
opmærksom på fx  999 

 1000 
1:10:57 – I  Men det er ikke umiddelbart noget arbejde, du sådan er inkluderet i på den 1001 

måde?  1002 
 1003 
1:10:58 - A  Jo, men jeg har bare ikke, det er ikke sådan altså, i forhold til de opgaver, som 1004 

ligger på mit bord, den står ikke øverst øh. Jeg tænker bare selv over det, fordi 1005 
jeg jo synes, jeg har den udfordring her hos mig, så jeg ville jo tænke over det, 1006 
når jeg slår noget op. Hvordan kan jeg formulere det på en måde altså. Men du 1007 
kunne jo være, der var flere steder man skulle, man skulle gøre det ik. Det 1008 
kræver bare et stykke arbejde at få det, altså det ik, altså der skal være nogle, 1009 
der gør det og holder øje med det osv. Og dem er der mange projekter af, sådan 1010 
nogle der ik.  1011 

 1012 
1:11:32 - I  Tænker du, at sådan noget som kønsneutralt sprogbrug kunne være noget, man 1013 

kunne indtænke i arbejdet med rekruttering, hvis du mener, der er noget, der 1014 
hedder kønsneutralt sprogbrug?  1015 

 1016 
1:11:43 – A  Ja. Og det er jo det ik. Om der er det. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Jeg 1017 

kan godt sidde og tænke, at det må der være, men det er nok ikke, om man 1018 
skriver “hen” i stedet for. Det er nok noget andet ik, altså, og er det jo, er det 1019 
meget sådan, er det alt der handler om konkurrence, du træffer alene 1020 
beslutningerne, du øh selvstændighed, er det så, kan man sige, er det sådan 1021 
arketypisk sådan noget mandeagtigt noget, eller at du er en del af et fællesskab, 1022 
hvor vi hygger os, det er også for stereotypt ik altså. Så, og det ved jeg 1023 
simpelthen ikke nok om, hvad det er. Øh, hvad det er, der er det ene og det 1024 
andet. Men det er det, Sara Louise der, hun skal simpelthen prøve at folde det 1025 
mere ud, sådan at det er til at håndtere for folk, der skal sætte en annonce på. 1026 
Altså hvordan kan de hurtigt scanne den for, for noget, det ene eller det andet. 1027 
Afhængigt af hvad de gerne vil.  1028 

 1029 
1:12:38 - I2  Den her viden som du snakker om, at du måske mangler, hvis du gør det, i 1030 

forhold til, til både sprogbrug og andre ting, der kan være i, hvordan man 1031 
forstår ting eller arbejder forskelligt. Er det noget viden, du aktivt vil opsøge 1032 
for at ændre på din sådan ledelsesstil, eller skal der ligesom ske noget på tværs 1033 
af CBS, der gør, at du også går ind i det, tænker du?  1034 

 1035 
1:12:59 - A  Neej altså. Det er da noget jeg hele tiden altså... Jeg prøver jo, jeg prøver jo 1036 

sådan hele tiden at justere efter, øh, at jeg jo fx er i en kvindeafdeling altså. Øh, 1037 
men det er jo nok mere noget med at tilpasse mig selv til det, end det er at få 1038 
skabt en kultur, hvor der er plads til flere mænd. Det er ligesom (griner) altså. 1039 
Der er rigeligt med det første projekt, kan man sige, ik.  1040 

 1041 
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1:13:27 – I  Nu snakkede vi lige tidligere om, hvad for nogle platforme det var, CBS 1042 
brugte, når der skulle slås et jobopslag op, men vil du vurdere, at man også 1043 
indtænker køn her, eller anvender man lidt de her default øh sider, som du 1044 
nævnte?  1045 

 1046 
1:13:44 - A  Du tænker på, om man skulle slå en stilling op i Alt for Damerne fx eller sådan 1047 

noget, hvis de lavede jobannoncer?  1048 
 1049 
1:13:51 – I  Ja fx  1050 
 1051 
1:13:52 – A  Jaja. Øh. Eller Politiken, jeg tror, der er en overvægt, der øh, kvindelige læser 1052 

uden at vide det. Øh. Jaaa, det ville da være, det kunne man godt. Lige nu er det 1053 
jo enormt koblet til, altså de der (utydeligt) og alle de der akademiske, det kører 1054 
enormt meget på fagområder. Hvis man annoncerer i et marketingtidsskrift fx 1055 
så det jo ikke, så det jo ikke møntet mod kvinder, øh, eller en marketing ikke 1056 
tidsskrift, men marketingplatform, som også har en jobportal, kan man tænke 1057 
sig, så tror jeg ikke, at det er mere... men det er rigtig, man kunne godt, den der 1058 
lidt karikerede slå det op i Alt for Damerne, det er jo rigtigt. Øh.  1059 

 1060 
1:14:38 – I  Så du vil sige, altså er det rigtig forstået, at lige nu er det ikke noget i gør, men 1061 

det er noget, du forestiller dig, kunne være en fordel at indtænke lidt mere 1062 
fremadrettet?  1063 

 1064 
1:14:47 – A  Ja. Men øh, og når du spørger om det, eller når I spørger om det... Det er jo 1065 

derfor, det er godt at stille nogle spørgsmål. 1066 
 1067 
1:14:57 - I  Øh. Jo. Vil du sige, at opslagene de bliver formuleret primært på engelsk eller 1068 

på dansk? Det har vi slet ikke været inde over.  1069 
 1070 
1:15:15 - A  Jeg tror langt de fleste er på engelsk faktisk. Især akademiske, de er stort set 1071 

alle sammen på engelsk.  1072 
 1073 
1:15:22 – I  Vil du mene, at der er nogle andre overvejelser, man bør gøre, når man bringer 1074 

et øh engelsk jobopslag på et dansk marked også i forhold til køn blandt andet?  1075 
 1076 
1:15:31 - A  Det ved jeg simpelthen ikke øh, om det gør. Øh, det kan godt være. Det ved jeg 1077 

faktisk ikke. Godt spørgsmål.  1078 
 1079 
1:15:46 - I  Det er helt i orden. Nå, men jeg tror faktisk også, at vi har øh, at vi har været 1080 

omkring øh, de emner, vi havde. Så tusind tak for din tid.  1081 
INTERVIEWET AFSLUTTES 1082 
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Appendix R 

Interview HOD/DTU (m) 

 

I = Interviewer 

P = Per Brockhoff 

 

00:02:08 – I  Jeg tænker, at vi bare går stille og rolig i gang, og så ser vi, hvad Zoom tillader 1 
os af tid osv. Men først vil du så ikke lige være sød at præsentere dig selv og 2 
din stilling og hvilket universitet, du kommer fra?  3 

 4 
00:02:22 - P  Jamen hvor lang tid har vi? (griner). Den kommer i mange versioner, den her. 5 

Nej, I får den lidt korte. Mit navn det er Per Bruun Brockhoff, og jeg er 6 
institutdirektør for det institut på DTU, som hedder DTU Compute. Det er jo 7 
det institut, der på DTU har samlet alt faglighed omkring matematik, data, 8 
statistik, computer science og computer engineering. Øh, så hvis man skulle 9 
sammenligne med KU fx, er det en sådan slags sammenlægning af det 10 
matematiske institut og datalogisk institut – de to til sammen – og 11 
størrelsesmæssigt er det også cirka det. Hvor vi er, op på 3-400 øh 12 
medarbejdere på det institut. Min egen baggrund er fra samme verden, altså jeg 13 
er jo professor i statistik før jeg blev institutdirektør, som man jo kalder det på 14 
DTU. Øh, det er den der lille krølle med på alle andre universiteter, der kalder 15 
man det institutleder og herude kalder vi det institutdirektør - det skal lyder så 16 
fint. Men det er også med den lille ekstra krølle, at vi jo er et såkaldt 17 
monofakultært universitet, hvilket vil sige, at vi har kun ét fakultet, eller rettere 18 
sagt der findes ikke fakulteter. Det er muligvis lidt det samme på CBS, det er 19 
jeg lige lidt forvirret om, men måske.... Men i hvert fald er det sådan, at jeg 20 
refererer jo ikke til nogen øh, dekan, som man gør på de fleste universiteter – 21 
igen, jeg bliver lige usikker på CBS’ struktur - øh, men jeg refererer direkte til 22 
øh rektor for DTU. Så der er kun ét niveau, kan man sige. Så det synes vi så, 23 
det skulle have sådan et lidt ekstra fint navn. Men altså jeg (grin), jeg er øh selv 24 
matematiker, kan man sige, matematisk statistikker fra Aarhus Universitet i sin 25 
tid. Har været ansat på Landbyhøjskolen en del år, og er så nu blevet professor 26 
på DTU tilbage i 2004. Og øh, nu er jeg så det her på fuld tid. Så det var en 27 
kortere version (grin og snak flyder sammen)… hvad jeg har forsket i og 28 
arbejdet med. Det synes jeg er super spændende, men det skal jeg ikke trætte 29 
jer med.  30 

 31 
00:04:42 - I  Det er så fint. Jeg skal selvfølgelig også lige gøre opmærksom på, at altså, hvis 32 

der er nogle spørgsmål undervejs, som du ikke kan svare på, så siger du bare 33 
til, så går vi videre eller hvis du kommer med din egen holdning frem for 34 
universitetet, er det også helt fint. Øh, det tager vi bare sådan lidt....  35 
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 36 
00:04:57 - P  Jeg skal nok... jeg skal nok lade være med bare at finde på et eller andet, hvis 37 

det (griner).  38 
 39 
00:05:03 - I  Altså hvis du selv kan stå inde for det, så er det helt fint. (Der grines) Nå, men 40 

øh, vi starter lige ud...  41 
 42 
00:05:10 - P  Men hvad er det nu, nu har jeg ikke nærlæst det, I har sendt... Hvad øh 43 

forestiller i jer at bruge det til, hvis jeg lige må spørge? Nu har jeg jo sagt, givet 44 
samtykke, men inden jeg siger mere, så vil jeg lige.... så hvad er det egentlig. 45 
Hvad skal i bruge det vi laver her nu?  46 

 47 
00:05:26 - I  Jamen altså lige nu, der er vi i gang med at indsamle data, bare for at finde ud 48 

af et præcist fokus, det er, vi skal have for specialet. Men det kommer til at 49 
være, at vi skal kigge på universiteters rekruttering og lidt med fokus på 50 
kønsdiversitet og på sprogbrug. Det er ligesom det, der er rammen.  51 

 52 
00:05:50 - P  Jeg tænker også sådan helt lavpraktisk, er det... er jeg anonymiseret eller kan 53 

jeg blive brugt med citat i det, som jeg...  54 
 55 
00:05:58 - I  Øh. Vi har ikke helt besluttet os for, om det bliver det ene eller det andet, men 56 

vi vil meget gerne sende dig øh, hvis vi direkte bruger citater fra dit øh 57 
interview, så du lige kan godkende det inden, hvis du er interesseret i det.  58 

 59 
00:06:14 - P  Det vil jeg meget gerne.  60 
 61 
00:06:20 - I  Det noterer jeg med det samme. Yes. Men øh, vi starter lige ud med noget 62 

rammesætning, og så går vi bare stille og roligt videre til ja, noget med 63 
rekruttering osv. Så først så vil vi lige høre, hvor bekendt du er med den nye 64 
stillingsstruktursbekendtgørelse, der kom her i 2020? 65 

 66 
00:06:36 - P  Altså jeg er bekendt med den, men jeg vil nødigt høres i de enkelte 67 

formuleringer og sådan. Men jeg mener, jeg er bekendt med den.  68 
 69 
00:06:44 – I  Sådan overordnet set?  70 
 71 
00:06:45 - P  Ja.  72 
 73 
00:06:47 - I  Ved du, om der er blevet implementeret nogle nye tiltag øh på DTU øh i 74 

forhold til rekruttering ud fra den her nye stillingsstruktur?  75 
 76 
00:06:53 – P  Ja, det er der jo sådan set, for hele det her tenure track-delen øh, er jo blevet 77 

meget konkret og detaljeret implementeret udfoldet. Og det er vi jo i fuld gang 78 
med at implementere ude på institutterne. Øh, så der er jo en helt ny og 79 
(utydeligt) måde at håndtere de unge adjunkter og forskere på. På mit institut er 80 
vi flest adjunkter, men vi har også nogle få forskere. Øh, så det er jo ting hvor 81 
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det meget konkret er... har medført nogle nye måder at gøre tingene på, ik. 82 
Meget kort sagt. Som rammer os helt ude, hvad jeg nær sagt, jeg sidder jo med, 83 
og der er jo derfor jeg faktisk har, kl 15:30 har jeg et jobinterview med en ung 84 
mand, der søger et tenure track og forskerjob hos os, så der skal vi være 85 
færdige. Jeg er som direktør jo med i de ansættelser, vi har på både adjunkt og 86 
lektorniveau, selvfølgelig også på professorniveau, men der har jeg min 87 
chefrektor med inde over hver gang. På adjunkt og lektor-niveau er det jo sådan 88 
set suverænt mig, der beslutter, hvem vi ansætter blandt de kvalificerede. Det er 89 
sådan, sådan reglen er sat op. Bedømmelsesudvalgene, der bedømmer 90 
kvaliteten, og så blandt de kvalificerede er det mig, der beslutter. Det gør jeg 91 
typisk sammen med – nu snakker jeg lidt meget, men det er bare for at forklare 92 
jer – det gør jeg jo sammen med den sektionsleder, for jeg er jo ligesom leders 93 
leder i den sammenhæng her, jeg har jo en række sektionsledere under mig, 94 
som egentlig ansætter de her folk ind, men jeg sidder med til alle samtaler og 95 
alle beslutninger i den... så jeg er ligesom med hele vejen rundt. Så på den 96 
måde er jeg meget meget tæt på hele den her nye både... ja, det er jo så både i 97 
formuleringen af, hvad vi har af forventninger til kvalifikationer og krav og 98 
ønsker og drømme til de nye unge mennesker, vi ansætter. Og så selvfølgelig 99 
også, og det er måske mest af alt det, jeg ser som den ændring for os, i det her, 100 
det er egentlig en hel ny måde at sådan set at tage hånd om de unge mennesker 101 
på. Og være skarpere og bedre på at have karriereplaner, opfølgninger og støtte 102 
osv. Noget som vi måske har gjort tidligere, men ikke i så systematiseret form, 103 
som det er blevet rullet ud nu. Så det, ja. Jeg skal prøve at svare lidt kortere...  104 

 105 
00:09:21 – I  Nej, men det er så fint. Altså det er også noget, vi kommer ind på senere her, så 106 

det er så fint. Øh, vil du sige, at der var nogle særlige fagområder eller stillinger 107 
ude på DTU, som var præget af over- eller underrepræsentation af kvinder?  108 

 109 
00:09:35 - P  Øh ja (griner). Altså. Jeg er jo direktør for et IT- og matematikinstitut, og der er 110 

jo helt åbenlys skævhed, som vi ser i vores verden øh, som mange, mange 111 
mennesker har skrevet og sagt meget om derude ik – mig selv inklusiv. Så ja, 112 
vores institut er tungt mandsdomineret. Så har man selvfølgelig også nogle 113 
områder, hvor der på anden vis øh, vi har jo også (utydeligt), hvor vi i hvert 114 
fald i studenterrekrutteringen er skæv. Men med modsat fortegn, hvor der er 115 
piger. Men det er helt åbenlyst, på matematik og controller science og ikke 116 
mindst, når det kommer til det vi kalder elektro- og teknologi-delen af 117 
computer science, den ingeniør/elektrotekniske del, der findes der jo næsten 118 
ikke nogen piger i den lille del af vores aktiviteter. På matematik er det lidt 119 
bedre faktisk. Der er vi ca. 1/3 øh 30-40% blandt de studerende, men kigger 120 
man på dem, man har ansat, så er vi jo voldsomt skæve, ik. Der er den klassiske 121 
struktur med at jo højere vi kommer op, øh, jo færre kvinder er der, ik. Så det 122 
følger helt den trend, vi ser, der er.  123 

 124 
00:10:57 – I  Hvis du så kigger på DTU sådan helt generelt, vil du også sige, at der er den 125 

her skævhed, eller er der lidt mere balance, hvis man kigger ud over alle 126 
fagområderne?  127 
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 128 
00:11:07 – P  Der er mere balance øh, tværs henover det. Igen er der jo desværre stor 129 

forskel.... jeg tror nok DTU er oppe på at lægge på - når vi snakker altså 130 
optagede – der ligger vi på små 40%, 7-38% piger, som faktisk ikke jo er så 131 
skidt endda øh, for DTU. Der er forskellige måder at se på det på, man kan jo 132 
altid drømme om 50/50, ikke at, vi skal ikke være præcist 50/50 i hver en lille 133 
klump, det ville jo være mærkeligt. Men hvis man ser på øh kønsfordelingen 134 
blandt studenter, så hvem der faktisk har en adgangsgivende eksamen, som 135 
giver dem mulighed for at komme på et af DTU’s uddannelser, så ligger vi stort 136 
set på den procent. Der kan man se, der kan man være ærgerlig over, at den 137 
procent ikke er 50/50. Men det er så, kan man sige, længere tilbage i vores øh, 138 
skolesystem og hvad der ellers spiller ind. Men hele DTU er også ramt af den 139 
der skævhed, at du har jo længere du kommer op, jo færre kvinder. Jeg må 140 
indrømme, jeg har altså ikke alle øh, kønstallene på alle på DTU, på hele DTU 141 
fuldstændig. Men jeg ved, at vi arbejder faktisk på at blive bedre til, en af de 142 
andre nye ting, der kommer, jeg ved, I har talt med Katja, er det ikke rigtig, og 143 
Katja arbejder jo med de her ting, og jeg ved at DTU arbejder med at blive lidt 144 
skarpere på at have nogle af de her opdaterede tal, så vi alle sammen hele tiden 145 
har fuldstændig styr på, hvor vi er henne lige nu, ikke. Øh, men hvor mange 146 
kvinder, har vi i de forskellige kategorier osv., ikke. Det er bare for at sige på 147 
forhånd, at jeg har ikke alle de der tal. Men vi er skæve ikke, det er vi helt 148 
sikkert.  149 

 150 
00:12:57 - I  Det er helt okay. Ja, er det også det, man ser i ledelsesinstanserne hos jer? Altså 151 

både mellemste ledelse og øverste ledelse at der også er en skævhed?  152 
 153 
00:13:05 – P  Ja. Det er der. Vi har dog lige fået en kvindelig bestyrelsesformand for 154 

universitetet. Så det er jo en spændende ny situation. Jeg kender hende ikke 155 
rigtig endnu.... (mumler) her 1. januar, tror jeg. Hun er en svensk topforsker, så 156 
ja.  157 

 158 
00:13:27 - I  Ja. Spændende! Nå, men nu siger du jo, at du øh, du er inde over det her med 159 

rekruttering osv. Hvordan vil en typisk rekruttering foregå ude hos jer? Gør i 160 
primært brug af scouting eller er det noget med at man lægger et jobopslag ud, 161 
øh, ud fra et udbud af stillinger? Eller er det begge ting?  162 

 163 
00:13:46 – P  Det er mest... mest det sidste. At vi simpelthen bare laver et jobopslag. Og 164 

lægger dem ud der, hvor folk følger med i det. Vi har haft øh, vi forsøgte 165 
faktisk, og det koster jo dyre domme at bruge, et af de der bureauer, i 166 
forbindelse med nogle professorbesættelser, som jo er, kan man sige, på det 167 
øverste niveau, ik. Så der forsøgte vi her på tre stillinger, på hele universitetet, 168 
herunder den ene hos mig, og få sådan et af de professionelle bureauer til at 169 
scoute folk frem ik. Selvfølgelig med ekstra opmærksomhed på, at kunne finde 170 
nogle kvindelige ansøgere til vores stillinger. Jeg kan godt sige til jer, at de få 171 
kvinder, der så er, i computer science branchen, og det er jo selvfølgelig godt 172 
for dem, de får rigtig mange gode tilbud rundt omkring for øjeblikket, og der er 173 
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jo superfedt for dem. Man kan sige, det (utydeligt) vi er jo ikke de eneste, der 174 
har fundet ud af, det kunne være det var en god idé at vi er knap så skæve i 175 
vores sammensætning. 176 

 177 
00:14:55 - I  Så skal jeg forstå det sådan, at hvis... at når I gør brug af de her 178 

scoutingprocedurer, så er det fra et øh, eksternt bureau, som bringer kandidater 179 
i spil?  180 

 181 
00:15:10 – P  Faktisk, så meget kan jeg vel egentlig godt fortælle, så er der kommet lidt 182 

opdateringer på vores interne procedurer omkring professorater, det tænker jeg 183 
også er linket til den nye stillingsstruktur, men er i hvert fald en skærpelse på 184 
DTU. Og igen, nu skal jeg selvfølgelig passe på, jeg ikke siger for meget, det 185 
tror jeg – jeg har jo tavshedspligt i virkeligheden, men det her tror jeg godt, jeg 186 
kan fortælle, fordi det er bare sådan set fint, at øh, nu skal vi faktisk lave nogle 187 
interne – man kunne godt kalde det scouting/screenings øh -udvalg, hvor vi 188 
giver os selv den opgave internt, at når vi laver professoropslag, at vi samler 189 
lige nogle stykker af de, af de mest relevante topfolk fra institutterne, der giver 190 
håndslag på, at vi sådan vil prøve på diskret vis og finde gode ansøgere til 191 
vores opslag, ik. Øh, og det er jo typisk noget med at tænke internationalt 192 
netværk, hvor det er hvert enkelt topfolk, der har de der netværk, og kender lidt 193 
til, om der er nogle gode muligheder derude. Det er ikke noget med at gå på 194 
strandhug hos vores andre venner i Danmark, for hvis man gør det, så får man 195 
ballade. Det har jeg prøvet en gang (griner). Faktisk det eksterne bureau, vi 196 
havde fået ind til den ene professorstilling, der havde vi ikke lige, der havde vi 197 
lige glemt at sige til dem, at de skulle ikke kontakte de gode kollegaer på de 198 
andre danske universiteter. Så jeg fik en opringning fra min gode ven Peter 199 
Sestoft fra ITU, som jeg kender ret godt, som er institutleder der, og siger: 200 
hvaa, hvad sker der for, at du lige kontakter en af mine gode kvindelige lektorer 201 
(der grines). Dem foretrækker vi selv at....  202 

 203 
00:16:57 - I  Den er også uheldig! (der grines). Vil du sige, at der var et, altså, uafhængigt 204 

kvalitetstjek af den her proces med scouting? Eller er det bare ligesom at der er 205 
det her udvalg, eller der kommer det her udvalg, som vælger de her personer?  206 

 207 
00:17:13 - P  Nej det... der er... (pust). Det er faktisk helt nyt, så det det det, det står 208 

stadigvæk foran os at finde ud af, hvordan det i praktisk kommer til at fungere 209 
faktisk. For lige præcis på den her ting, øh... Så så... men lige nu er det bare 210 
internt, kan man sige.  211 

 212 
00:17:38 - I  I takt med at den her nye stillingsstruktur, tror du så, at der vil komme et øget 213 

fokus på at have kvalitetstjek i de her rekrutteringsprocedurer? Altså her 214 
specifikt scouting, tænker jeg, men også generelt?  215 

 216 
00:17:53 - P  Det var faktisk et godt spørgsmål, som jeg ikke har tænkt over på den måde. 217 

Det er meget meta-agtigt (griner).  218 
 219 
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00:18:03 – I  Det var mere også fordi du lige sagde det der med, at man skulle passe på, at 220 
man ikke bare, altså, tager sit netværk, og lige, altså rammer de forkerte, eller 221 
hvad man siger...  222 

 223 
00:18:13 - P  Amen når jeg siger netværk, så skal man også forstå det på den rigtige måde, 224 

ik. Altså, når jeg snakker om en topforskers netværk, så er det jo ikke sådan et 225 
lille venneklub af København eller Lyngby så (griner), så er det jo, når det er 226 
gode topforskere, så tager vi jo netop nogle af verdens førende forskere rundt 227 
omkring i verden ikke. Så dermed, når jeg siger netværk, så er det i 228 
virkeligheden ret bredt ud vil jeg sige. Men det er jo ikke... jeg kan godt se dit 229 
spørgsmål, jeg kan godt, ja... det får mig da til at tænke lidt.  230 

  231 
00:18:49 - I  Ja. Øh, hvad hedder det. Tror du, at den nye stillingsstruktur så vil påvirke den 232 

kønsbalance eller kønsinklusion, som man ser ude ved jer? 233 
 234 
00:19:03 – P  (lang pause). Det er et godt spørgsmål. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg 235 

IKKE isoleret set, så er stillingsstrukturen i sig selv den den, den får ikke 236 
hverken det ene eller det andet (19:15). Jeg tror, det handler jo meget mere om 237 
hvordan vi implementerer det, og hvordan vi gør alle de andre ting. Det er min 238 
helt personlige.... lige præcist det med tenure track, som jo er der hvor vi, hvad 239 
skal man sige, der hvor vi har en indgang til at få en karriere på universitetet. 240 
Det er klart, der ligger jo nogle intentioner bag det, som forhåbentlig kunne få 241 
en positiv effekt øh, på det her med kønsdiversiteten. Altså der ligger nogle 242 
rigtige, men det hele, det er det der med, at vi nu bliver systematiske omkring, 243 
som jeg sagde før, at havde vi ikke været gode nok til det før, nogle steder har 244 
vi nogle gode, nogle steder har vi helt sikkert godt kunne blive bedre, havde vi 245 
ikke været gode nok til det der med at tage hånd om de unge mennesker. Altså 246 
da jeg startede i sin tid, der var sgu ikke nogen, der tog hånd om mig for den 247 
sags skyld. Altså det måtte man bare selv finde ud af, hvordan man skulle være 248 
forsker og begå sig i det der... fandt ud af, og så blev de hængende, fandt man 249 
ikke ud af det, så fandt man noget andet, ik. Det er jo ikke sådan set særligt 250 
venligt, og det har heldigvis ændret sig. Så det der med at vi faktisk øh, tager 251 
det som en karriere, og tager folk alvorligt og prøver at hjælpe dem, det er jo en 252 
super kompleks verden at skulle begå sig i, og super kompetitiv, og super alt 253 
muligt andet, ik. Og de er jo superskarpe, alle de her kloge mennesker, der går 254 
den her vej, ik, i hvert fald nogle af dem er. Man ville aldrig kunne komme så 255 
let til (der grines). Det er sværere i dag (griner). Så det håber jeg på, og tror på, 256 
at kan bidrage positivt. Men der er også andre, der er bekymrede. Det tror jeg 257 
er meget med den måde vi som leder folder det ud på, fordi der er også andre, 258 
der ser på det, at det der med at man følger folk tættere og laver planer for dem 259 
og hjælper dem... hvis man lige læser dem med en anden vinkel, så kan det i 260 
hvert fald lyde som om, at vi hele tiden holder øje med dem og kontrollerer 261 
dem, laver eksaminer for dem hele tiden for at de... og så skaber vi måske et 262 
miljø, hvor det er endnu mere kompetitivt og individorienteret, såå jo teknisk 263 
set mindre attraktivt for unge kvinder at se sig selv i, i forhold til unge mænd, 264 
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ik. Det er jo ikke... så derfor tror jeg ikke, det er ikke strukturen i sig selv, men 265 
det er måden vi folder den ud på, der ligesom er det afgørende. Det er ja.  266 

 267 
00:21:46 - I  Så den kan være bidragende, eller det kan sætte gang i nogle processer, som 268 

kan bidrage til....  269 
 270 
00:21:52 - P  Ja, helt sikkert. Og det er jo den måde vi prøver at at at implementere det på.  271 
 272 
00:22:00 - I  Ja. Benytter I jer af shortlisting på Ph.d.-niveau?  273 
 274 
00:22:07 - P  Åh, hvad mener vi så egentlig der, når vi spørger der, for vi bruger det... en 275 

integreret del af hele DTUs rekrutteringssystem faktisk på lektor, professor osv. 276 
- vi har sådan nogle en shortlisting – men hvad skulle det betyde på Ph.d.-277 
niveau egentlig, øhm? Det er mest det jeg sidder og tænker. Nu der flere måder, 278 
øh, man skal jo, der er flere veje ind til at blive Ph.d.-studerende. Øhm. Og en 279 
af vejene er jo gennem vores sædvanlige opslag på instituttet, hvor vi har 280 
allokeret, og som man så kan søge. Og der har vi jo så en proces, hvor, ja, vi 281 
vel har det, afhængigt af hvad vi mener, kalde det shortlisting.  282 

 283 
00:23:02 – I  Jamen jeg tænker, det, altså det er lidt ligesom de andre stillinger, hvor... ja. 284 

Hvor man ligesom skærer dem fra, som ikke er relevante, hvis man kan sige det 285 
sådan.  286 

 287 
00:23:14 - P  Jo, men det er rigtigt nok. Det har vi også der og der zoner man ind, men altså. 288 

Jeg mener nu sådan set at vi plejer at have nogenlunde grundigt kigget på alle 289 
de ansøgninger, der der der kommer ind. Flere får vi så heller ikke på Ph.d.-290 
niveau faktisk.  291 

 292 
00:23:34 – I  Nej okay. Men I gør brug af det på de andre akademiske stillinger? 293 
 294 
00:23:35 – P  Ja.  295 
 296 
00:23:37 - I  Hvem er det så, der har ansvaret for det her shortlisting?  297 
 298 
00:23:40 - P  HAHA. Aaah. Det er vel en kombination er det ikke? Nu sidder jeg lidt og 299 

tænker. Vi har noget administrativt, det foregår vel på to niveauer. Nu sidder 300 
jeg lige og tænker over proceduren i det her.  301 

 302 
00:24:00 - I2  Det er også mange ting vi kaster op i luften....  303 
 304 
00:24:03 - P  Ja, det øh. (lang pause). Det er vel også. Ja, når vi nu får bunken, så kommer 305 

den forbi mit bord, øh. Så bliver vi bedt om, ja, at shortliste minimum et eller 306 
andet øh, og så ja så er det faktisk ja mit ansvar (der grines), og det sker så 307 
typisk ved, at den faglige leder, sektionslederen og 308 
bedømmelsesudvalgsformanden, som jo.... har været.... Nu sidder jeg lige, 309 
hvordan fanden... jeg skulle have forberedt....  310 
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 311 
00:24:44 - I  Det er også helt okay. Vi kan sagtens bare gå videre, øh. Ja, hvis vi så tager lidt 312 

med jobopslag, nu nævnte du også, (tongue twisting). Var du en del af at skulle 313 
formulere jobopslag også?  314 

 315 
00:25:00 - P  Det er jeg sådan set også.  316 
 317 
00:25:02 - I  Er det kun dig så, der formulerer, eller er der flere omkring den proces?  318 
 319 
00:25:07 - P  Nu har jeg generelt sådan en ledelsesstil, hvor jeg har rigtig mange forskellige 320 

mennesker til at hjælpe mig med at gøre det, jeg skal gøre. Det ville jeg ellers 321 
overhovedet ikke have tid til at gøre det. Og dels er det også en rigtig rigtig god 322 
idé at det ikke er min lille hjerne, der styrer alt sammen, øhm. Så det... så 323 
selvom det er mit ansvar også her, for så... det er jo... en studiedirektør har jo 324 
faktisk overraskende meget ansvar og magt og pligt, så man kan virkelig 325 
ødelægge mange ting, hvis man gør sig umage. Så derfor bruger jeg lidt et 326 
forsigtighedsprincip, hvor der er mange forskellige mennesker med ind over, så 327 
jeg ikke dummer mig alt for meget. Øhm. Vi lader typisk... vi har selvfølgelig 328 
nogle, sådan nogle opslags-, hvad hedder sådan nogle, frames, øh (interviewer 329 
hjælper med: skabelon), skabelon ja tak, og så er det så typisk den faglige leder, 330 
sektionslederen, der udkaster øh, hvad der skal stå. Det er typisk baseret på at 331 
vi har haft en dialog om, hvad er det vi skal med det her opslag. Øh, fordi det er 332 
jo, hvad jeg nær sagt, dialog med mig som direktør, at beslutningen bliver taget 333 
om at vi laver opslaget, så der er en forudgående dialog om hvad meningen 334 
med det her er. Så laver sektionslederen selve opslaget, og så får vi det via 335 
vores HR-folk, øh, og Katja er min såkaldte HR-udviklingspartner, øh, så både 336 
hun og nogle andre læser det igennem, og vi er så begyndt – Katja har måske 337 
nævnt det også - at læse det igennem i forhold til formuleringer og øh, 338 
diversitet for øje, og forskellige risici for biases osv., som vi tager med i 339 
betragtningen, når vi laver opslagene. Det kan nogle gange være vanskeligt, når 340 
vi laver computer science-opslag at undgå nogle af de ord, der går som 341 
stereotyp som mandlige, fordi der er nogle gange, at computer science, hvis det 342 
er det, der er det faglige indhold, så der er sådan lidt selv, sådan noget... de er jo 343 
stereotypt mandlige, fordi det er et mandsorienteret ikke desto mindre, kan vi jo 344 
ikke skrive biologi, hvis det er computer science. Men derfor kan vi jo godt gå 345 
tingene efter for der, hvor det kunne være unødvendige bias, kan man sige ik, 346 
altså.  347 

 348 
00:27:32 - I  Er det din opgave, eller hvad man siger, at beslutte, hvor opslaget så også 349 

bliver bragt henne?  350 
 351 
00:27:39 – P  Ja. Det er mig der har. Det der mig, der bliver spurgt, det er mig, der har 352 

ansvaret. Men igen, det sker jo så sammen med den faglige øh, faglige ledelse, 353 
og jeg spørger sektionslederen om, hvor skal vi lige have det sendt hen. Og så 354 
er det jo typisk dem, der ved det, igen, for det afhænger lidt igen af, 355 
fagområdet. Vi er sådan et stort institut, så jeg selv har baggrund i statistik, så 356 
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det er det, jeg kender til, men så er der en helt anden verden, der er i matematik, 357 
og en tredje i kunstig intelligens, en fjerde binær analyse, og femte computer 358 
science. Så jeg, jeg ville ikke engang selv kunne svare på det spørgsmål, og i 359 
virkeligheden er det en af de slags ting, jeg synes er lidt vanskelig, når jeg får 360 
det spørgsmål, fordi jeg har i virkeligheden ingen anelse om, hvor vi kan sende 361 
det hen udover Ingeniøren, og der er i hvert fald ikke nogen i verden, der læser 362 
den, kan man sige.  363 

 364 
00:28:30 – I  Så det er i virkeligheden lidt en sparringsproces mellem en masse parter?  365 
 366 
00:28:35 - P  Ja.  367 
 368 
00:28:36 – I  Yes. Når i så øh, ligesom når til at skulle vurdere de her ansøgere, hvad er så de 369 

vigtigste parametre, som I kigger på ved de her akademiske stillinger? Altså er 370 
der udarbejdet nogle konkrete sådan kriterier, I skal følge?  371 

 372 
00:28:55 – P  Ja. Det er der vel sådan set. Igen, du snakker med manden, der sidder på toppen 373 

her, det er længe siden, jeg har siddet og gjort det. Der er jo faktisk, altså, det er 374 
jo nogenlunde åbenlyst, at når man søger en forskningsstilling – adjunkt, lektor, 375 
professor - så er der nogle meget meget globalt velkendte 376 
forskningskvalitetsindikatorer, nemlig hvor meget man publicerer, hvor man 377 
publicerer, og hvor meget det bliver citeret, det man publicerer. Så den del af 378 
det er sådan nogenlunde øh, en vigtig del af sådan ens forskning. Men ellers er 379 
det jo de ben, vi står på, det er også det, der står i vores opslag. Der står jo, på 380 
DTU, (utydeligt), den samme universitetslov alle universiteter spiller efter, men 381 
på DTU har vi jo formuleret det meget klart, at vi står på fire ben øh, så det er 382 
forskning, det er uddannelse, der er innovation og det er rådgivning. Altså 383 
myndighedsbetjening, som vi (utydeligt) også en del. Og det har vi egentlig... 384 
alle de fire ben er vigtige, og dem, mener jeg, tilsigter vi at man kan læse i 385 
stillingsopslaget. Så man faktisk tillægger alle fire ben betydning. Det er ikke 386 
nok bare at være en en god forsker, eller hvis man er ung: en kommende god 387 
forsker. Øhm. Man skal også have de andre, have nogle styrker – nu kan man 388 
jo ikke være verdensmester i alle ting på én gang, men man skal have andre 389 
styrker end bare det, ik. Og der er ingen tvivl om, at på vores institut, så 390 
betyder undervisningsdelen utroligt meget, øh. Vi er et meget sådan klassisk 391 
undervisningstungt universitetsinstitut. Jeg har jo institutkollegaer, der er andre 392 
institutter, som er nogle af de gamle (utydeligt)institutter fx, DTU Art Track, 393 
som er det gamle Danmarks fiskeriforskning egentlig, som nu er et institut på 394 
DTU. Det er klart, det er en meget anderledes verden, for de er stadigvæk 395 
meget meget meget stor del, deres aktiviteter er myndighedsopgave, som de har 396 
fra ministeriet, og jeg ved ikke, hvordan de betjener, men de har måske meget 397 
muligt, de laver havundersøgelser osv. osv., ik. Så det er jo en noget anden 398 
opgave, som både er sådan, hvor vores er et klassisk 399 
universitets/undervisnings/forskningsinstitut. Men man skal også kunne være 400 
innovativ, man skal også kunne være udadvendt, man skal også kunne 401 
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kommunikere. Og nogle gange er det jo faktisk de elementer, når folk er 402 
superstærke på andre ting, så kan det også kvalificere en til og komme ind.  403 

 404 
00:31:37 – I  Jo. Hvad med sådan noget med, altså hvad siger man, huller i CV’et. Altså 405 

barsel eller forældreorlov øh, sådan noget i den stil. Hvordan, altså, hvordan 406 
påvirker det, hvordan man kigger på en....  407 

 408 
00:31:52 – P  Vi plejer jo at være ret gode til at sige, at i den udstrækning at vi laver nogle af 409 

de der, det er jo en del af det, at vi laver nogle de der sådan lidt kvantitative 410 
sammenlægninger, ORD. Så kigger man på, hvad er ancienniteten, og den her 411 
person har fem år, hvor meget har personen egentlig så lige opnået på de fem 412 
år, ik.... (mumler lidt) man har publiceret så meget og så meget kvalitet osv. 413 
Osv. Så man sidder selvfølgelig, fordi det kan være svært at sammenligne en 414 
med to års erfaring med en med seks års erfaring, især lige der i starten er der 415 
supermeget forskel på, hvor meget man har kunne nå og producere som er det 416 
her kvantitative mål, vi bruger. Der synes jeg vi er ret gode til altid at huske, og 417 
lige tænke over, hvad det er folk har for en historie. Det er klart, hvis man er 418 
kvinde og har haft to barsler, eller mænd for den sags skyld, men der har haft et 419 
par barselsorlove, så er det jo klart, at det gør jo stor forskel fire år med to 420 
barselsorlove, end fire år uden barselsorlove, såå. Det er jo to meget forskellige 421 
situationer. Så det synes jeg vi sådan set er gode til at kigge på, når vi sidder og 422 
sammenligner folk. Øh, og derudover har det ingen betydning, altså. Hverken 423 
plus eller minus kan man sige (siges med grin i stemmen). Sååå, jeg ser det jo 424 
meget, det er jo bare en del af livet, at vi skal have de der unger.  425 

 426 
00:33:12 – I  Så det handler egentlig mest om, at man sørger for at få sammenlignet dem, 427 

som altså har samme års erfaring.  428 
 429 
00:33:21 – P  Jaja, præcis. Og igen, det er jo ikke usædvanligt, at vi er nødt til at 430 

sammenligne for at der ikke er helt sammenlignelige i deres erfaring. Men så er 431 
det sådan, man tager øh, ancienniteten med i betragtning, kan man sige, når 432 
man vurderer folk ik. Hvor langt er de lykkes med at være, hvad siger det om 433 
dem, og så er det vigtig selvfølgelig at se fremad, hvad er det egentlig man kan, 434 
hvad kan man bidrage med fremadrettet? Men det er klart, man bruger jo 435 
selvfølgelig folks achievements til at vurdere, hvad det er for nogle mennesker, 436 
man har fat i, ik. Øh, men som sagt, så synes jeg vi er gode til at tage det med 437 
ind.  438 

 439 
00:34:01 – I  Jamen vi bevæger os lidt øh hen af noget med kønsbalance, og igen, det er 440 

ganske fint, hvis du øh, hvis du kommer med din egen holdning også øh. Men 441 
mener du, at der er et problem med kønsbalance på det akademiske område, 442 
hvis man kigger generelt set på det?  443 

 444 
00:34:19 – P  Ja (griner)  445 
 446 
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00:34:24 – I  Nu snakkede du om før, at det der med en balance på 50/50 det var sådan lidt, 447 
jeg ved ikke, om man siger halv-fjollet, jeg kan ikke lige huske hvilket ord, du 448 
brugte, men hvilken balance tænker du ville være optimal?  449 

 450 
00:34:36 – P  Amen altså, det kommer, det kommer også lidt an på hvad niveau vi taler om, 451 

for jeg synes egentlig ikke det er en fjollet ambition at have, hvis vi går helt 452 
højt op, ik. Altså hvis vi ser på hele universitetssektoren i Danmark, hvorfor øh 453 
(lang pause), altså der er jo ingen grund til, det ikke skulle være 50/50, synes 454 
jeg, når vi går.... det er kumuleret så meget sammen, det er bare det, hvis man 455 
går ned i meget meget små undergrupper, så begynder det... fordi det er jo ikke 456 
kun køn, og i øvrigt er der jo mere end to køn, ik, og øh, og øh, og så er der 457 
også andre kategorier, vi kan se på etnicitet og baggrund osv. Osv. Øh, så vi 458 
kan jo ikke (grin), vi kan jo ikke have en ambition om, at sådan og... det er jo 459 
ikke i sig selv målet om at nå et perfekt fordeling, synes jeg ikke, men det er 460 
målet at nå en øh (lang pause). Altså når vi er blevet skæve, lad os sige det på 461 
den måde, som vi er fx inden for IT osv., så synes jeg det er fair nok at, så siger 462 
jeg gerne højt, at jeg har som ambition og mål og håb, at vi kan ændre på den 463 
skævhed. Så der vil jeg gerne sige, at jeg vil rigtig gerne have, at det var en 464 
større procent kvinder ansat på DTU Compute end vi er i dag. Øh... og så er jeg 465 
sådan lidt som Nikolaj Jacobsen på Landsholdet, jeg er den type, og der er 466 
sådan lidt IKKE-CBS-agtigt – undskyld hvis jeg bruger mine CBS-stereotyping 467 
her – men jeg er selv sådan, det der med at stille meget meget meget 468 
kvantitative klare mål op for en eller anden meget (utydelig) fremtid, det er 469 
ikke det der, det er ikke det, der driver mig selv. Jeg bliver nødt til ligesom 470 
Nikolaj Jacobsen, jeg ved ikke om I har fulgt med i håndbold, men 471 
nordmændene var jo ved at slå sig på, at danskerne kun havde ambitioner om at 472 
nå kvartfinalen, ik, øh, mens nordmændene de ville være verdensmestre. Det 473 
siger sådan lidt om forskellene. Og hvad var det så der skete – det var 474 
nordmændene der røg ud i kvartfinalen, og det var Danmark, der blev 475 
verdensmestre. Så det er måske ikke ønsket om ikke at blive verdensmestre, 476 
men man behøver måske ikke gå rundt og sige det hele tiden. Sådan har jeg det 477 
lidt personligt. Så derfor har jeg også sådan underligt med at skulle sige, at så 478 
og så mange procentdele på det og det tidspunkt. Men jeg vil gerne sige, fordi 479 
det synes jeg, når vi.... det ville være en fordel for alle, hvis vi kunne ændre på 480 
den meget skæve fordeling, vi har nu. Jeg tror, det ville være en fordel, ja, og 481 
bevidst om, at det ville være godt for mange ting, hvis vi kunne ændre på den 482 
øh...  483 

 484 
00:37:05 – I  Hvem vil du mene har ansvaret for at den her kønsbalance fremmes øh hos jer 485 

eller ja, at der kommer (grin)  486 
 487 

Per peger på sig selv 488 
Det er din opgave?  489 

 490 
00:37:15 – P  Aj ja, det er ikke min opgave alene naturligvis, men jeg har et stort ansvar for, 491 

at vi gør noget ved det. Fordi det er jo i høj grad fra topledelsen, det skal 492 
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komme ikke. Og og, så det første er jo at sige, at det er det, man gerne vil, kan 493 
man sige, og så også forhåbentlig mene det... (mumlen). Det tror jeg også, hvis 494 
du spørger nogle af de folk, så tror jeg også, de vil sige, at det mener man vel, 495 
når man siger det for kun at sige det. Derfra og så til at finde nogle gode måder 496 
at gøre noget ved det, det er virkelig komplekst ik. Hvis vi havde løsningen af 497 
det, sådan nogle quick fix, så er jeg nok ikke her, men. Nå, det må du 498 
undskylde, nu fik jeg snakket mig lidt ud i et eller andet hjørne her.  499 

  500 
00:37:58 - I  Det er okay. Men vil du så også mene, at det sådan reelt er ledelsen, der så gør 501 

noget lige nu? Altså i praksis.  502 
 503 
00:38:06 - P  Jeg synes faktisk, der er blevet taget hånd om nogle ting. Jeg hører faktisk mere 504 

og mere nogle enkelte intentioner om, også for nogle af mine ledere, så blev 505 
måske ikke tidligere ville sådan have, altså gode mennesker, som jeg har stor 506 
respekt for, men som måske ikke lige for 10 år siden ville have bragt 507 
kønsdiversitet op, og som blandt deres top-20 liste til at man skulle spekulere 508 
over. Øh, der hører jeg, synes jeg, en reel erkendelse af sådan og forståelse for 509 
at være lidt mere nuanceret i det, øh, sådan vil jeg tro, vi alle sammen har haft 510 
åbenbart, mig selv inklusiv, os gamle hvide mænd, øh, har haft lidt svært ved at 511 
lære et eller andet sted øh at forstå, synes jeg, hvis jeg bare skal tage 512 
udgangspunkt i min egen historie. Jeg vil heller ikke påstå, at jeg for 10 år 513 
siden selv ville have øh, ikke fordi vi har nogen (utydeligt) sådan den store 514 
mandschauvinist, det er i hvert fald ikke sådan, jeg har opfattet mig selv, men 515 
øh, derfra og så til måske at forstå definere nuancer i de udfordringer, vi 516 
stadigvæk arbejder med og har, der tror jeg alligevel, at der er et stykke vej i 517 
erkendelsen og indsigt, og den der fra og så til at begynde og beslutte sig for så 518 
også at gøre noget ved det. Og der ser jeg, synes jeg, et change of minds også i 519 
topledelserne. Øh. Også hos mig selv, men også kollegaer og mellemledere, 520 
kan man sige.  521 

 522 
00:39:38 – I  Ja. Nu øh, ja. Jeg ved ikke helt, om du kan svare på det på baggrund af dit 523 

fakultet, det kan godt være, der skal ses lidt generelt her, fordi... du kan jo se, at 524 
der er den her skævvridning og at der er den her underrepræsentation af 525 
kvinder, men ville du umiddelbart sige, at det handler om et fravalg fra 526 
kvindernes side eller er det en frasortering af kvinder, øh, der gør, at der er den 527 
her underrepræsentation?  528 

 529 
00:40:08 – P  Årh, det er jo det svære spørgsmål, som man skulle spørge kønsforskerne, der 530 

kan sige det med de rigtige ord og sådan noget. Det kan jeg ikke rigtig, men. 531 
Jeg har både læst og lært, øh, mange ting, og det... Jeg tror da, det er en 532 
kombination af flere ting ik. Det fordi, øh, jeg har faktisk, altså jeg har læst en 533 
del faktisk, jeg har læst de undersøgelser af hvordan øh hvordan akademisk 534 
personale overhovedet anskuer og ser på, at vi nu tager det her op ikke, altså. 535 
Og det er jo interessant at læse, for jeg kigger.... når jeg nogle gange står og 536 
taler til staff managing og har (utydeligt) når jeg står og taler om de her ting, ik, 537 
så kigger jeg jo også rundt, dem man kunne vælge at ansætte og ved i hvad, 538 
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hvad tænker folk egentligt, hvordan reagerer de osv. Nogle gange er der også 539 
nogle, der har reageret særligt i starten, nu har de fundet ud af, at jeg mener det, 540 
så nu reagerer de lidt med tavshed for øjeblikket, nogle af dem, som ellers 541 
måske ville reagere aggressivt, for nu tænker de: puh, nu må jeg hellere lade 542 
være med at sige noget fordi, hvis ikke vi siger noget, så får vi i hvert fald ikke 543 
i maskinen, så nu siger vi ingenting. Øh, men (griner) men øh. Hvordan var 544 
det... Hvis man ser på den undersøgelse, der viser, hvem det er, der faktisk er 545 
meget kritisk overfor at vi overhovedet tager fat i det her, ik, så er det jo en 546 
kombination selvfølgelig af den klassiske kan man sige indignerede ældre 547 
herre, som som synes at det er, som synes at det er noget fjol overhovedet at 548 
tage fat i, ik. For langt de fleste individer af ældre herre hos mig de er heller 549 
ikke mandschauvinister, de har jo selv børn og hustru, og været (utydeligt) 550 
nogle af dem, som de selvfølgelig ikke.... det er jo de færreste, der reelt øh, er 551 
mandschauvinister, om end der er på den finere skala, man ser stadigvæk at 552 
dem der har noget, de ved det (griner). Men der er jo netop også en del kvinder, 553 
af dem der rent faktisk har gjort det, og blevet i miljøet og klaret det, og copet 554 
og indrettet sig. Og det kan der være alle mulige grunde til, vi er jo forskellige 555 
mennesker, forskellige personer, måske de kvinder der har gjort det bare 556 
passede fint ind, og andre gange har de måske tilpasset sig lidt. Det er sådan vi 557 
alle sammen går og tilpasser altså den verden vi er en del af for at kunne øh 558 
begå os. Det kan også være, at nogle af mændene har tilpasset sig det i forhold 559 
til deres naturlige præferencer. Så jeg tror det er en kombination af, at man 560 
naturligvis retter ind og tilpasser sig, hvis man, hvis man vil være der, ik. SÅ 561 
det er noget, det er en øh, det handler lidt om øh belonging... feeling of 562 
belongingness og øh (pause), hvis ikke man finder sig hjemme i noget, så 563 
vælger man det jo fra på et eller andet tidspunkt. Eller også tilpasser man sig og 564 
lever med det, ik. Eller også passer man bare ind fordi man er sådan hvad enten 565 
man er mand eller kvinde, ik. Så jeg tror, det er en kombination... tallene lyver 566 
jo ikke, og de siger jo at kvinder bliver i kortere tid i den akademiske karriere 567 
end mænd gør. Det er der jo nogle, der har (utydeligt) så fint. Så det er jo sådan 568 
det er, øh.  569 

 570 
00:43:26 – I  Men om det er det ene eller det andet, det er lidt svært at svare på?  571 
 572 
00:43:27 – P  Jeg tror, det er en kombination. Det er klart, jeg tror også på, og det er jo 573 

mange ting, der sker på DTU lige nu, at der det kan være jeg også kan tale om 574 
det. Der er jo, vi har også iværksat sådan et bias awareness projekt. En fra 575 
toppen af, som jeg selv har meldt mig til at sidde i styregruppen for, så det er 576 
klart at der er nogle af de rekrutteringsbeslutninger, der sikkert bare stadig er 577 
sådan i belæring.... jeg er da ikke i tvivl om, at der har været bias issues med 578 
inde over i mange af de rekrutteringsbeslutninger, der er blevet taget i tidens 579 
løb. Det viser alle undersøgelser jo også, at vi alle sammen er underlagt nogle 580 
bias, og det kan man jo ikke se sig fri for, det tror jeg ikke der er nogle.... Men 581 
man kan arbejde på dem og være opmærksomme, og så på den måde blive 582 
bedre til og ikke at lade os påvirke af dem, men de er jo alle sammen et resultat 583 
af den kultur, vi er vokset op i på en eller anden måde.  584 
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 585 
00:44:25 – I  Ja. Hvad kommer til altså være funktionen for det her, den gruppe, biasgruppe, 586 

der? Er det ligesom, skal det fungere som sådan et kursus-agtig til lederne eller 587 
hvordan skal de arbejde....  588 

 589 
00:44:42 – P  Det er ikke færdigt med... Vi har faktisk i lang tid haft sådan et bias 590 

trainingskursus som en del af HR’s, hvad skal man sige, instrumenter, som vi 591 
kunne.... jeg havde faktisk bestilt det til mine sektionsledere, men sjovt nok, så 592 
skulle de lige pludselig noget andet på det tidspunkt øh, så vi var kun fire – de 593 
to kvinder, de andre herrer de havde lige pludselig travlt med noget andet, så. 594 
Så jeg må til at finde en anden måde at lokke dem til (griner). Men ja, det er en 595 
del af det, at der skal rykkes nogle awareness-programmer ud, og vi skal... og i 596 
øvrigt, der sker mange spændende ting. Vi er også i gang med og sådan nye 597 
måder at lave trivselsarbejde på, altså HR-mæssigt, hvor man tidligere har haft 598 
det der klassiske sådan spørgeskema, medarbejdertilfredsheds, nu er vi i fuld 599 
gang med at rulle sådan en dialogbaseret trivsels øh arbejder ud. Vi har jo også 600 
en dialogbaseret ledelsesevaluering - og jeg melder mig til alle de der 601 
styregrupper, sådan nogle projekter, man kan komme med i - og der er tanken 602 
jo selvfølgelig også, at vi jo skal koble det her med bias awareness /diversity 603 
diskussion til det her dialogbaserede arbejde med trivsel med selvfølgelig også 604 
med ledelsesudvikling og evaluering. Så på den måde synes jeg tingene hænger 605 
fint sammen, og igen, der er jo ikke en metode, der works in himlen, men øh 606 
for mig synes jeg det er spændende, det er super gode meldinger, vi prøver de 607 
her ting af, så det hænger fint sammen med øget fokus på inklusion og 608 
diversitet, efter min bog. Så  609 

 610 
00:46:24 – I2  Må jeg lige spørge om noget i den forbindelse? Du nævner jo en del sådan 611 

tiltag og initiativer, I har gang i på DTU. Vi du sige, at der arbejdes aktivt mod 612 
at fremme kønsinklusion, eller er det mere et sådant biprodukt af nogle andre 613 
fokusområder?  614 

 615 
00:46:41 - P  Jeg synes, det er aktivt nu. Altså helt klart. Det havde jeg ikke sagt for 3 år 616 

siden, hvis du havde spurgt mig der, men nu er det, synes jeg.  617 
 618 
00:46:52 – I  Vil du vurdere, at der er en, altså hvis du kigger generelt på DTU, vil du så 619 

vurdere, at der er en fair kønsbalance på universitetet?  620 
 621 
00:47:06 - P  Fair? (griner) Hvad dælen er det?  622 
 623 
00:47:13 - I  Eller en god kønsbalance? En acceptabel kønsbalance? Og der må du igen 624 

gerne svare på egne vegne. 625 
 626 
00:47:20 - P  Jeg synes jo man kan svare på det på, på forskellige måder, ik. Altså jeg.... tror 627 

ikke, der har siddet et, jeg tror ikke, der er sådan en anti-women-male-club et 628 
eller andet sted, som har, som har sådan et eller andet klart mål, at holde 629 
kvinder ude. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om den klub, og (griner). Så på den 630 
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måde, så er det ligesom en konsekvens af, af alt muligt, og international og 631 
nationalt og kulturelt osv., der har bragt os derhen, hvor vi er i dag. Så på den 632 
måde, så... og i en forståelse af, at noget af det er nogle konsekvenser af nogle 633 
bias issues, så er det jo klart, så nej, så er det ikke fair. Øh, men det er jo ikke 634 
sådan en konsekvens af de onde, hvide mænds klub, Ku Klux Klan, eller noget, 635 
men det er jo sådan en kulturel unfairness øh, som man jo i mange 636 
sammenhænge kan finde rundt i verden, tænker jeg. Omkring fx kønsissues der 637 
kan man måske alligevel glæde sig over, at vi vidst er nået noget længere end 638 
mange kulturer er. Det kan man så.... men det skal ikke afholde os fra at gøre 639 
det bedre, hvis.... så nej, det er ikke helt fair. Jeg synes også, at det burde være 640 
anderledes fremadrettet, så det er en anden måde at se det på.  641 

 642 
00:49:07 – I  Hvor tænker du, at det her arbejde med kønsbalance bør ske i forhold til 643 

karriereforløb? Nu nævnte du tidligere noget omkring studerende, der allerede 644 
med procenter der, men synes du, det skal ske helt tilbage der, eller er der et 645 
andet sted, du tænker....  646 

 647 
00:49:25 - P  Nej, jeg mener, vi skal tage fat over hele linjen så bredt vi kan, men det hænger 648 

da sammen det hele. Det rollemodeller, der betyder noget for de unge, men vi 649 
kan jo ikke trylle. Lige nu er der kun så mange kvinder, der er professorer eller 650 
højtkvalificerede lektorer, som kan blive professorer, inden for en overskuelig 651 
årrække. Så, der er jo et mindretal af kvinder, sådan er det lige nu, det kan vi 652 
ikke trylle om på til i morgen, øh, men vi skal selvfølgelig sikre os, at de ikke 653 
fortsat bliver valgt fra af de forkerte årsager. Øh, og så skal vi jo selvfølgelig 654 
sætte ind hele vejen ned alt hvor vi kan, ik. Og vi starter når folk er færdige på 655 
gymnasiet, men vi har selvfølgelig også en vis øh, hvad skal man sige, 656 
betydning i, hvordan vi kommunikerer ud mod gymnasier og gymnasieskolen 657 
øh. Så det skal vi jo tage på os og tænke over det, og nogle af de tilbud IT-658 
camps til piger, og den slags ting på universiteterne og alt muligt andet også ik. 659 
Og så har Danmark jo brug for at sætte ind langt tidligere øh i skoler og 660 
bestemt hvordan vi opdrager vores børn. Vi kan jo godt hjælpe folk på vej til 661 
også at få nogle piger til, at de også godt kan finde ud af det. Ikke at de skal det 662 
alle sammen, men de behøver ikke opdrages til at tro, at de ikke kan.  663 

 664 
00:51:05 – I  Nu nævnte du tidligere her at, øh, i forhold til jobopslag, der sender i det 665 

tilbage til HR, og de tjekker i forhold til formuleringer osv. Vil du sige, at det 666 
er ved jobopslagene, at der er mest fokus på det her med kønsbalance altså i 667 
rekrutteringsprocessen? Eller føler du, at fokusset er større længere fremme 668 
eller tidligere?  669 

 670 
00:51:34 - P  Det er jo et godt spørgsmål. Og supersvært at sammenligne, synes jeg, for det 671 

er lidt forskellige ting, men det er jo en interessant overvejelse at hvor er det vi 672 
lægger vores kræfter henne øh, som jeg ikke har tænkt over før. Det ved jeg 673 
faktisk ikke engang, om jeg kan svare på. Om jeg sådan lige kan sige. Det er 674 
klart, det er mest forsvarligt, at vi sætter 100% ind over det hele, øh men det er 675 



Page 389 of 459 

 

bare det at overveje hvor vigtigt er det at vi sætter ind på de forskellige 676 
niveauer, så tak for den opmærksomhed.  677 

 678 
00:52:15 - I  Nå men, så tænker jeg, vi bevæger os lidt mere hen mod det sproglige i det. 679 

Ville du sige, at sprog er øh kønnet? Bare hvis du ser generelt på sprog.  680 
 681 
00:52:30 – P  Altså du tænker på det sprog vi bruger eller bare sådan i det hele taget?  682 
 683 
00:52:32 – I  Bare i det hele taget.  684 
 685 
00:52:35 - P  Altså det i spørger om, nu er jeg jo forsker, så jeg vil jo straks sige, det der er 686 

noget man kan forske i, og jeg har ikke forsket i det, så who am I to kloge mig 687 
på det. Men af det jeg har læst og det jeg kender til, så må mit bedste svar være 688 
ja, det tror jeg da helt sikkert, at det er. Øh, så ja.  689 

 690 
00:52:53 - I  Mener du så også, at sproget kan være kønsneutralt? Altså er det en mulighed? 691 
 692 
00:52:58 – P  (Lang pause). Pas. Og hvad betyder det egentligt? Du tænker at man... En ting 693 

er, at når vi laver vores jobopslag, så er jeg med på, at der er formuleringer i 694 
forhold til kvalifikationer og måden man siger ting på, som er sådan 695 
stereotypiske male eller female, så på den måde er der jo, og hvor man kan se 696 
nogle forskellige måder vi i kønnene i gennemsnit reagerer på den slags 697 
formuleringer. Så ja. Men sådan i forhold til sproget som en del af vores 698 
almindelige liv og øh. Godt spørgsmål. Jeg tror det er forskelligt, alene pga. 699 
vores køn... der er selvfølgelig nok visse altså.... hvad skal man sige, jargonen i 700 
herrernes omklædningsrum er nok ikke helt den samme som i kvindernes 701 
omklædningsrum, kunne jeg forestille mig til. (Griner), mon ikke der er nogle 702 
forskelle... jeg kender jo kun til den ene slags, øh ja. Det er et lidt svært 703 
spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig noget om det øh ja.  704 

 705 
00:54:23 – I  Tror du, at sprog spiller en stor rolle i forhold til øh at fremme eller mindske 706 

kønsbalancen, eller tror du ikke, at det har så stor en rolle i det hele taget?  707 
 708 
00:54:35 – P  Jeg tror, kultur, tone og sprog betyder utroligt meget. Hvis jeg må koble dem 709 

sammen. Øh, fordi netop, og det kan jeg også se hos mig i vores verden, og 710 
igen, det er jo ikke så mærkeligt, det ville man sikkert kunne se i andre miljøer 711 
med modsat fortegn også ik, hvis man kigger i sygeplejerske eller andre 712 
miljøer, der er meget domineret af piger og kvinder, men det er da helt 713 
åbenlyst, at der var den jargon, kultur og tone, der etablerer sig i rene 714 
herremiljøer, øh hurtigt kan blive ikke så inkluderende i forhold til kvinder. Det 715 
har jeg set mange konkrete eksempler på, vil jeg sige, i min verden også. Og 716 
det er super-vanskeligt nogle gange fordi det er jo ikke nødvendigvis fordi at 717 
sproget, tone og kultur er upassende, det behøver ikke være det, der er tale om 718 
– det kan der også være eksempler på, men så må vi ligesom tage fat i det, kan 719 
man sige, hvis det ligesom er åbenlyst noget, der ikke er passende. Så kan man 720 
sige, det vil vi ikke have på vores arbejdsplads, sådan er det. Så det er jo sådan 721 
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det meget nemt, når det er der, vi er ude. Men når det er mere det hvordan man 722 
omgås hinanden, på en eller anden måde, så er det mere vanskeligt, ik, fordi så 723 
er det lige som om, at man skal bryde op i noget, der fungerer fint for dem, der 724 
er der. Øh men, men det fungerer måske ikke fint for de nye, der vil komme ind 725 
(griner). Øh ja, så det betyder helt klart noget. 726 

 727 
00:56:22 - I  Formulerer I jeres jobopslag på dansk eller engelsk primært? 728 
 729 
00:56:30 - P  Det er nærmest udelukkende på engelsk, på nær hvis vi er ovre i TAP-730 

kategorien, hvor der jo er åbenlyst sådan internt Danmark, men ellers er det 731 
altid engelsk.  732 

 733 
00:56:39 – I  Vil du mene, at man skal gøre sig nogle andre overvejelser, når man skriver et 734 

engelsk opslag på et dansk marked?  735 
 736 
00:56:50 – P  Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Og nu er vi, vi vi sigter også på internationale 737 

opslag ikke, når vi laver det. Det er også det, der er grunden til... det er også 738 
fokus for stillingsstrukturen, at vi.... og det er jo generelt de træk, der er, at vi 739 
skal.... igen tallene lyver ikke, vi er ikke super-gode til at rekruttere udefra 740 
faktisk. Når man kigger internt, er der nok nogle der synes, at vi lidt for ofte 741 
rekrutterer vores egne folk. Der snakker jeg kun DTU, men... jeg tror faktisk 742 
ikke vi er de værste af os, og det er der mange gode forklaringer på, hvis man 743 
kender verden indefra. Men ikke desto mindre, så kan det komme til at synes 744 
sådan lidt indspist, hvis vi, hvis man kun... og i øvrigt er det jo netop også 745 
uheldigt i forhold til øh, at få øh ændret lidt på verden måske, ik. Jeg snakker 746 
ud ad en tangent igen ik, du spurgte mig, om det....  747 

 748 
00:57:57 – I  Ja egentlig, om der nogle overvejelser, nogle andre overvejelser, øh når du 749 

skriver?  750 
 751 
00:58:03 – P  Jeg tror egentlig ikke, og det kan godt være at Katja hun ville slå mig i hovedet 752 

når jeg haha. Jeg ved sgu ikke hvor stor opmærksomhed vi har på det. Nu kan 753 
man sige, det er jo meget, vi bruger jo tit HR, når vi laver den der 754 
professionelle gennemgang af opslagene og herunder også sprog vil jeg sige. 755 
Vi skriver jo selvfølgelig alle sammen engelsk, når man er i en akademisk 756 
verden, men der er jo ingen af os der er, meget få af os der er perfekte til det fra 757 
et indfødt engelsk synspunkt. Det bliver måske sådan lidt halvdårligt engelsk, 758 
hvis vi ikke har gode folk til at.... Hvad det specifikt, nej det ved jeg sgu ikke i 759 
forhold til diversitetsudfordring for os. Det ved jeg ikke.  760 

 761 
00:58:49 - I  Det er også helt okay. Jeg kommer til at tænke på.... 762 
 763 
00:58:52 - P  Der er mange gode spørgsmål (griner) 764 
 765 
00:58:54 - I  Det sætter gang noget... (alle griner). Vi lærer alle noget.  766 
 767 
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00:59:00 – I  Nej, nu spørger jeg måske lidt frækt her, men du nævner jo her i starten, at I 768 
har udfordringer ved at få kvinder ind, fordi der bare ikke er mange kvinder 769 
altså at tage af og vælge imellem, eller hvad man siger. Men tror du så også at 770 
det måske er derfor, at fokus på sprog i jobopslag er lidt øh altså har lidt mindre 771 
betydning, eller hvad man siger, fordi at I egentlig bare prøver at sikre de 772 
kvinder, som er i brancen?  773 

 774 
00:59:31 - P  (Pause). Jeg ved ikke helt, om jeg kunne forstå spørgsmålet sådan fuldt ud 775 

øhm.  776 
 777 
00:59:41 - I  Altså jeg tænker bare, at nu siger du, at der er ikke så stort fokus på sproget på 778 

den måde i hvordan I formulerer, altså kan det have noget at gøre med, at I 779 
egentlig bare prøver at sikre de kvinder, der er derude. Altså af dem i kan vælge 780 
imellem, hvis man kan sige det sådan.  781 

 782 
01:00:01 - P  Øh, jeg tror ikke ræsonnementet er sådan (griner). Så den der klub, der arbejder 783 

imod, den findes ikke. Men igen noget ubevidst ting så der er noget... der kan 784 
sagtens være ting, vi ikke har opmærksomhed på, fordi vi ikke endnu har tænkt 785 
over, at det er vigtigt at have opmærksomhed på (griner). Det kunne man 786 
sagtens.... som jeg siger, det er jeg ikke i tvivl om, øh fordi jeg bliver jo ved 787 
med at lære, og jeg burde nok være gammel nok til at have lært det meste, men 788 
vi finder jo bare ud af, at der bliver bare ved med at være masser af ting, man 789 
kan nå at lære endnu. Og i den der dimension, der er jeg langt fra udlært øh. Så 790 
ja, det kunne man sagtens forestille sig.  791 

 792 
01:00:58 - I2  Jeg fik ikke helt fat i om vi kom omkring det i starten. Hvordan ser fordelingen 793 

ud, når man kigger på jeres uddannelsesniveauer og ikke jeres stillingsniveau?  794 
 795 
01:01:07 - P  Det er igen, igen snakker i DTU eller snakker i mit institut, ik.  796 
 797 
01:01:13 - I2  Du må gerne svare for dit institut egentlig øh, tænker jeg. Det har vi talt mest 798 

om jo.  799 
 800 
01:01:18 - P  Ja. Igen, det er lidt forvirrende. Det tekniske matematik der har vi faktisk op 801 

imod 35-40% kvinder på optagede, bacheloroptagede. Så hvis vi går videre i 802 
kunstig intelligens og det lidt mere hardcore softwareteknologi, der er vi nede 803 
omkring 20%. Der matcher vi meget godt som landet ser ud lige nu med de 804 
kvantiske IT-uddannelser også datalogi på KU også, øh og datalogi på Aarhus. 805 
Lige nu ligger vi på omkring 20% med små variationer, ik. Hvis vi så går over i 806 
den endnu mere øh, sådan i det tekniske del – vi har en uddannelse i IT og 807 
Elektronisk, tror jeg nok den hedder, der nærmer vi os 0 på de der helt tekniske 808 
ting. Særligt på diplomingeniører, det er nok også lig IT og Elektronik. Ja, så 809 
der er lige nogle hjørner, der er stort set kvindetomme.  810 

 811 
01:02:31 - I2  Men der er også nogle områder, som også faktisk ligger og leger med sådan en 812 

60/40, 70/30?  813 
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 814 
01:02:37 - P  Jaja. Det er klart, går vi lidt længere ud, altså nu snakker jeg bare om dem, som 815 

vores institutter er ledere for, men man kan sagtens komme lidt længere ud. Der 816 
har vi Design og Innovation, vi har Strategisk Analyse og Design, og hvad det 817 
hedder ja, øh Systemdesign, så den Bioteknologiske uddannelse, der går min 818 
egen datter lige nu, der er hvad 70-80% kvinder i den del af det, ik. Så der er jo 819 
sådan en blanding ja. Altså vores del er fra sådan en forsigtig god bredde over i 820 
det matematiske, til mellemskidt til meget skidt (griner).  821 

 822 
01:03:21 - I2  Du siger, i ikke får så mange Ph.d.-ansøgninger, er det korrekt?  823 
 824 
01:03:26 - P  Sådan skulle det ikke forstås. Det lyder ikke ret godt at sige det (griner). Men 825 

vi får ikke flere, end at vi kan overskue at læse dem. Øh, og det er der også en 826 
grund til, det kan faktisk ikke, og der er der sådan en eller anden shortlisting på 827 
det rent formelle, der er sådan ret strenge krav til at man faktisk er i etableret 828 
personlig kontakt for overhovedet at kunne søge et Ph.d.-studium. Det er en 829 
interessant overvejelse i forhold til diversitetsaspektet, men ikke desto mindre, 830 
er det sådan det er, og det vil sige, at vi er, vi har ikke de der 300 mærkelige 831 
ansøgninger fra Asien og Indien, som der bliver brugt tid på, fordi det kan man 832 
ikke. Og skulle de flyde ind i systemet, øh, så bliver de bare sorteret fra rent 833 
administrativt ik. Så dem, der rammer os i fagmiljøet, det er kun de reelle 834 
ansøgninger. Og så får vi måske 30 og vi skal uddele 5. Der er også en naturlig 835 
selektion, nogen ved godt, at det er meget kompetetativt at komme ind den vej, 836 
så har man ikke 10,11 eller 12 i snit, plus man kan vise nogle andre ting, så er 837 
man stort set chanceløs i det game. Så er der heldigvis andre veje ind, jo, fordi 838 
man kan jo komme ind via eksterne projekter, der får midler ind, og der er der 839 
jo den direkte kontakt til projektejerne, der kan give en mulighed for at blive 840 
Ph.d.-studerende. Man skal selvfølgelig stadig vurderes og leve op til nogle 841 
minimumskrav, men det er ikke det der super-ekstreme kompetitativt, hvor 842 
man kan sige, har man bare fået ét 4-tal, fordi man havde en dårlig aften eller 843 
en dårlig dag, så er man ude igen. Det er sådan lidt hårdere også øh ja.  844 

 845 
01:05:22 - I2  Ved du, hvordan det ser ud på jeres Ph.d. i forhold til køns m/k?  846 
 847 
01:05:30 – P  Og jeg burde jo have de der tal fuldstændig klar. Men Katja har lovet mig, at 848 

hun snart nok skal levere dem til mig.  849 
 850 
01:05:38 - I2  Det må også gerne være et sjus, en vurdering.  851 
 852 
01:05:39 – P  Jeg tror faktisk desværre det kun ca. nede på 25% Ph.d.-studerende. Det er 853 

deromkring. Og det er så på tværs af vores fagområder, ik. Og vi er ca. 854 
samtidig 100-120 Ph.d.-studerende på mit institut. Vi ansætter 40 om året. Så af 855 
dem er vi nok ca. ¼ kvinder. Så allerede der er vi nede på ¼. Og så går det 856 
nedad derfra. Så lige nu går det lidt bedre på adjunkt-niveau, fordi jeg har været 857 
med til at ansætte nogle. Der bliver ansat adskillige unge kvinder, og jeg må 858 
bare sige, det har hele tiden selektivt været, for vi har haft nogle fantastisk 859 
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fokuserede unge mennesker, så på adjunktniveau, der har vi faktisk øh, der ser 860 
det lidt bedre ud. Men det der adjunkttal det er jo sådan, er der jo kun lige nu, 861 
og så bliver de lektorer, så det skal man heller ikke lægge alt for meget i, øh 862 
hvor meget det lige er....  863 

 864 
01:06:43 - I2  Jeg tror måske, jeg har en sidste ting, og så er jeg også, for jeg kan se, at vi har 865 

lige passeret en time. Men du siger jo flere gange, at du sidder med det 866 
overordnet ansvar for rigtig rigtig mange ting ude hos jer... (Der tales og grines 867 
i munden på hinanden). Det jeg tænker, du nævner nogle, altså den der 868 
sparringsproces og hvor mange mennesker I er med ind over, som du også 869 
henter med indover, er det nogle konkrete sådan ansættelsesudvalg, 870 
bedømmelsesudvalg, eller er det... ligger der nogle konkrete udvalg i den her 871 
proces?  872 

 873 
01:07:16 - P  Der er jo en proces. Altså det er jo selvfølgelig ikke bare min..... Det er jo 874 

nogle formelle processer omkring det hele, som universitetet har søsat ikke, 875 
som vi bruger som ramme for det hele ik. Og i det hele taget, det, nu har jeg 876 
nævnt Katja nogle gange, bare det system i sig selv, er jo sådan DTU’s måde at 877 
hjælpe os institutdirektører på. Altså Katja er jo ikke ansat hos mig, hun er 878 
ansat i den centrale, men hun er sådan set min højre hånd langt hen ad vejen til 879 
at hjælpe mig med HR strategiske. Altså jeg er jo ikke i HR, det er jo ikke der, 880 
jeg har mine sådan kompetencer, så skulle jeg tage kurser i det, jeg kommer 881 
aldrig til at være HR-ekspert. Så jeg har Katja til at hjælpe mig med, dels at 882 
leve op til at bruge de systemer og rammer, vi har at skulle agere inden for, 883 
men også sådan lidt på det personlige coaching/ledelsesmæssige plan, jeg får 884 
gode råd til at blive en bedre leder, for jeg er jo født professor, jeg er ikke født 885 
leder, men så prøver man at gøres lidt bedre. Og så er det i forbindelse med 886 
rekrutteringerne, er der jo både bedømmelsesudvalg, det eksterne 887 
bedømmelsesudvalg, og principper for godkendelse af det osv. osv. Der er også 888 
nogle kønsdiversitetsting indover det øh. Der er også øh, et fast system for at 889 
det er sektionsleder, bedømmelsesudvalgsformand sammen med mig deltager i 890 
øh i de der jobinterviews. Så der er jo forskellige af den slags øh rammer, som 891 
jeg bare tager som en selvfølge nu, men det er klart, det er jo nogle rammer, der 892 
er sat op af systemet, som vi agerer indenfor.  893 

 894 
01:09:03 - I2  Ja. Jeg tror bare lige, det var sådan et opklarende i forhold til, hvordan de bliver 895 

nedsat de udvalg, så det var superfint. Tak.  896 
 897 
01:09:09 - P  Vi skal blive bedre til at fremvise nogle shortlistings, hvor der rent faktisk er 898 

nogle kvalificerede kvinder imellem til alle vores stillinger, men også lidt til 899 
aah nu kan jeg ikke huske om det er professor og det andet sammen, men i 900 
hvert fald er der nogle der inde i systemet prøver, det synes jeg er fint. Og 901 
tvinger os til ikke bare at være hurtige og bekvemte. Men, og det kan være 902 
svært nogle gange i vores verden, og nogle gange må vi bede om og sige, nu 903 
har vi gjort alt hvad vi kunne, men der var simpelthen ikke nogen kvinder, der 904 
havde lyst til at søge den her stilling, øh på trods af at vi har gjort os.... nu må 905 
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vi altså bare have lov til at gå videre, for ellers kommer vi aldrig videre. Og så 906 
få, vi få som regel lov til at gå videre, men det er jo sundt nok, at vi bliver 907 
trykket lidt på maven til at sige, jamen, nu har vi gjort alt, der var muligt at 908 
gøre i forhold til at få kvalificerede kvinder ind, og det er jo ikke noget med, at 909 
de skal selekteres, men der skal gøres noget for at få nogle kvalificerede 910 
kvinder til at søge jobbene, så vi har de mulige med i bunken, når vi 911 
gennemfører interviewsene.  912 

 913 
01:10:15 - I2  Er det sådan en genopslagsproces så, hvis man ikke møder en vis procentdel?  914 
 915 
01:10:19 – P  Ej, jeg har ikke. Jeg har ærligt ikke været udsat for at være tvunget til at slå 916 

noget, genopslå noget med det argument. Men igen, hvis ikke vi har gjort vores 917 
forarbejde, hvis ikke vi har, altså, hvis vi bliver taget i at være for bekvemte og 918 
for hurtige øh sløsede, kan fortælle, at vi faktisk har alt hvad vi har gjort, så 919 
kunne man sagtens forestille sig det. Fordi det er blevet skærpet her. Så så så 920 
man kan godt altså øh. Det bliver faktisk ment alvorligt. Det er et skarpt signal 921 
i det.  922 

 923 
01:11:09 - I2  Godt. Jamen du havde jo et møde mere, så vi må hellere slutte af, så vi ikke 924 

tager din tid.  925 
 926 
 927 

INTERVIEWET AFSLUTTES 928 
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Appendix S 

Interview HOD/RUC (m) 

 

I = Interviewer 

P = Peter Kragelund 

 

00:00:00 – I   Ja, men først så vil vi lige sige tak, fordi du tog dig tid til at snakke med os i 1 
dag. Det sætter vi stor pris på. 2 

 3 
00:00:15 – P  Ja, selvfølgelig 4 
 5 
00:00:17 – I  Ja, og vi har jo sendt dig samtykkeerklæringen, men vi vil bare lige gøre 6 

opmærksom på, at vi optager det, vi snakker om her nu. Ja. Vi sidder i samme 7 
lokale, skal jeg lige sige, men bare på hver vores computer. Bare så det er en 8 
lidt bedre fornemmelse af at sidde i et møde sammen. Og det er primært mig, 9 
du kommer til at snakke med, og Camilla hun vil være muted undervejs, men 10 
hun byder ind med nogle spørgsmål, hvis hun føler for det undervejs. Ja, 11 
perfekt. Jamen, så tænker vi bare går stille og roligt i gang - vi starter ud med 12 
lidt rammesætning, og så bevæger vi os lidt mere hen mod nogle spørgsmål om 13 
rekrutteringer, jobopslag osv. Ja, så først vil vi lige høre, om du ikke vil 14 
præsentere dig selv og din stilling, og hvilket universitet du kommer fra. 15 

 16 
00:01:14 – P  Jo. Jeg hedder Peter Kragelund, og jeg er Dekan for Samfundsvidenskab og 17 

samtidig leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, som er det store 18 
Samfundsvidenskabelige Institut på RUC, og jeg har været leder her de sidste 19 
seks år - seks år og et par måneder måske snart - og har været på RUC siden 20 
2009, og før der var jeg på Dansk Institutsforenings Internationale Studier. Mit 21 
forskningsområde er politisk økonomi i Afrika, men de sidste seks år er der jo 22 
ikke så meget forskning, så er det mere ledelse og administration. Så det er 23 
universitetsledelsen på Roskilde Universitet. Vi sidder fire dekaner, en rektor, 24 
en pro-rektor og en direktør, kvalitetsledelsen og dermed også sætter den 25 
strategiske retning, herunder også for rekruttering og andet. 26 

 27 
00:02:07 – I  Og jeg skal selvfølgelig også lige gøre opmærksom på, at det er helt okay, hvis 28 

der er nogle ting, du ikke har svar på. Så går vi jo bare videre, og nogle gange 29 
er det også i orden, hvis du bare svarer på egne vegne, hvis du ikke kan for 30 
universitetet. Ja, men først så vil vi lige høre, hvor bekendt du er med den nye 31 
stillingsstruktursbekendtgørelse, der kom her i 2020? 32 

 33 
00:02:33 – P  Den er jeg rimelig godt bekendt med, ja. Den har jeg rimelig præsens og var 34 

med i det udvalg, som lavede forarbejdet til tenure-track - eller forsatte tenure 35 
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track adjunkturet - og lavede det nye talentspor, øh, i ministeriet. Så øh, jeg var 36 
en del af det. 37 

 38 
00:02:53 – I  Vil du sige, at der er blevet implementeret nogle nye tiltag i forhold til 39 

rekruttering efter den nye stillingsstruktur ude på RUC? 40 
 41 
00:03:02 – P  Øh, så vidt jeg ved, er det ikke blevet implementeret nogen som helst steder - 42 

øh - og heller ikke på RUC. Vi sidder nu og lægger sidste hånd på øh 43 
talentsporet. Øh, det skulle meget gerne være færdigt her 28. februar, så vi kan 44 
køre det i gang. Så nu har det lige været i hovedsamarbejdsudvalget for sidste 45 
gang, og nu skal det rundt i de fire institutråd, øh, med de sidste input derfra, og 46 
så lægger man planen for, hvordan det skal være - først med nye 47 
professoratplan, og hvor det her det så indgår - ikke som et egentligt 48 
professorat nu, for det er jo bare et talentspor til at blive professor - men det 49 
kommer til at være den samme mølle. Så vi har egentlig en rimelig god idé om, 50 
hvordan det kommer til at se ud, og hvordan det skal implementeres, og vi har 51 
jo som jeg tror faktisk de fleste andre universiteter... Øh, det her var jo noget 52 
som KU, øh, satte på banen i sin tid. Det var dem, der ville have det. Og de 53 
ville have det som et talentspor fra adjunkt til fuld professor. Det var der ikke 54 
noget af os andre, der ville have, øh, og derfor blev det ikke til noget. Det tror 55 
jeg egentlig alle er glade for nu. KU var også dem der så gik forrest i at prøve 56 
at lave det, men de er jo ikke lukket over for arbejdet, så vidt jeg ved. Øh, så 57 
øh, ja. Så jeg tænker, at øh, det har taget lang tid for alle, og vi er ved at være 58 
der. 59 

 60 
00:04:27 – I  Perfekt. Vil du sige, at der var nogle særlige fagområder eller stillinger ude hos 61 

jer, der er præget af enten over underrepræsentation af kvinder? 62 
 63 
00:04:37 – P  Ja øh, jeg tror, der ligner vi egentlig resten af det danske og internationale 64 

universitetslandskab ved at Stem (utydeligt) og Sund, der er øh, der er en 65 
overrepræsentation. Og Sund - der er en overrepræsentation af mænd i de 66 
øverste stillinger, hvorimod på HUM og SAMF, der er det meget mere ligeligt 67 
fordelt. Øh, vi er selvfølgelig sådan - og der tror jeg, der ligner vi desværre 68 
også andre universiteter -med at når man kigger på både studenterområdet, 69 
PHD-området, til dels post.doc. og adjunktområdet, så har vi på HUM og 70 
SAMF en overrepræsentation af kvinder, men når vi kigger på fulde 71 
professorer, så har vi nok en overrepræsentation af mænd. Og det er det der, øh, 72 
sker... Det er blevet meget bedre, men vi har stadigvæk en overrepræsentation 73 
af af af mænd. 74 

 75 
00:05:29 – I  Så hvis man kigger generelt på RUC, vil du så sige, at der er en 76 

overrepræsentation af mænd også, eller er det lidt mere ligeligt fordelt? 77 
 78 
00:05:40 - P  Jamen der er en overrepræsentation af mænd på professorniveau. Øh, vi brugte 79 

de sidste par år af MSO-professoratet.. brugte vi det relativt aktivt i de fire 80 
hovedområder på RUC, øh, og der har vi en meget bedre og meget mere ligelig 81 
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fordeling på MSO-området end vi har på de fulde professorater. Vi har på 82 
lektorniveau hos mig - altså for det samfundsvidenskabelige område - der er vi 83 
rimeligt 50/50, og så har vi lidt flere kvinder på post.doc./adjunktniveau, og på 84 
Ph.d.-niveau er det måske (udånding) to treogtres procent kvinder og 37-38 85 
procent.  86 

 87 
00:06:28 – I Hvis man kigger lidt på ledelsesinstanserne, hvordan ser det så ud hos jer? 88 
 89 
00:06:32 – P  Og og der er vi en ret god... der er vi nok det universitet med den bedste gender 90 

balance.. altså bare, det at vi har en rektor der er kvinde... det findes ikke andre 91 
steder. Øh, og så kan du sige, så sidder vi i vores... altså i Universitetsledelsen 92 
som består af syv personer. Der er vi... (han tæller), tre kvinder og fire mænd. 93 
Altså ja. Mandlig universitetsdirektør, en mandlig prorektor og to kvindelige 94 
dekater og mandlige dekaner. Og hvis vi kigger næste led i, altså så har vi fire 95 
pro-dekaner, der er tre kvinder og en mand... øh, så har vi vicedirektører, øh.. 96 
der er en mand.. er der kun en mand og fire kvinder? Haha.. Så samlet set på 97 
ledelse, der tror jeg faktisk, der er flere kvinder end der er mænd. Øh, så det er 98 
lige præcis på professorniveauet... og et eller andet sted kan man sige, det er 99 
ikke så underligt, for det tager rigtig, rigtig lang tid at ændre, fordi man bliver 100 
ansat... hvis man bliver ansat i en videnskabelig stilling for 35 år, altså der er jo 101 
ikke nogen udløbsdato. Altså folk bliver jo siddende til de er 75 år. Så det tager 102 
jeg rigtig, rigtig mange år at ændre, selvom man har alle mulige gode 103 
intentioner. 104 

 105 
00:08:04 – I  Bestemt. Ja, men vi bevæger os lidt hen mod rekrutteringen nu, så vi vil gerne 106 

høre: hvordan foregår en typisk rekruttering hos jer? Altså bliver der primært 107 
scoutet, eller er vi ude i, at der bliver lagt jobopslag ud til udbud af stillingerne 108 
eller er det en blanding? 109 

 110 
00:08:29 – P  Vi snakker videnskabelige stillinger, ikke? 111 
 112 
00:08:29 – I  Jo. 113 
 114 
00:08:29 – P  Det starter egentlig i en proces hos mig og min prodekan og sekretariatsleder.. 115 

Øh, jeg kender vejen, hvor jeg har et overblik over.. samlet set overblik over 116 
behov undervisningsmæssige, forskningsmæssig, og hvor vi gerne vil hen 117 
strategisk.. Øh, når jeg har ligesom lavet den plan og kigger på økonomien, så 118 
øh, så så laver jeg.. så tager jeg fat i de respektive forskningsgruppeledere og 119 
studieledere og siger: jeg har tænkt mig at slå det her op. Øhm. Hvad er jeres 120 
input til det? Men det er ligesom mig, der skriver opslaget. Det er mig, der 121 
langt hen ad vejen bestemmer, hvor det skal hen. Bestemmer niveauet, og så 122 
siger: har vi brug for nye folk nedefra eller har vi brug for noget til.. der skal 123 
kunne bære en større forskningssansøgning med det samme, så ville jeg slå det 124 
op som lektorer eller eller eller professor. Så det kommer også lidt an på på 125 
aldersprofil, og hvordan det ser ud. Så laver jeg opslaget, og igen, når jeg har 126 
lavet opslaget, så vender jeg det med den respektive og mest relevante 127 
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forskningsgruppeledere, og de mest relevante studieledere... er det nogenlunde 128 
også sådan her, I ser det? Men jeg har valgt at lave det, øh... altså der er nok 129 
relativt meget top-down her, fordi der - både hvor jeg har været andre steder og 130 
på RUC her - var der en tendens til, at hvis man kørte det helt ud i systemet, så 131 
vil de bare have nogle af deres venner, øh. Så var der en vis risiko for at man 132 
bare reproducerede sig selv og fik nogle, der lignede, dem der var. Så kan man 133 
sige, så slå jeg selvfølgelig alle stillinger op på internationalt... Det skal vi også 134 
(leder efter ordene). Hvis jeg skulle slå et lektorat op i dansk litteratur, så vil 135 
jeg - nu behøver jeg ikke gøre det ifølge stillingsbekendtgørelsen - men ellers 136 
så er der et krav om, at det synes jeg så godt, og vi slår den op, øh så vælger jeg 137 
lidt, fordi der er også noget penge... hvor mange forskellige steder slår jeg det 138 
op. Og hvis det er en stilling, hvor jeg ved, at jeg kan have sværere ved at 139 
rekruttere end andre - der kender jeg ligesom områderne - så ville jeg slå den 140 
op både dansk og tysk og England.. på på sider.. rekrutteringssider der. Jeg slår 141 
altid.... øh (pause) Nej vent. Langt de fleste tilfælde slår jeg relativt bredt op, 142 
øh, og dels mener jeg, at det skal være en del af intentionen nyt for at få det 143 
bedste. Men jeg scouter ikke. Nogle områder scouter meget, det gør jeg ikke. 144 
Og så i det hele taget, så vil du egentlig hellere se på markedet. Langt de fleste 145 
af de områder, der på instituttet kører, har jeg ingen problemer med at få 146 
fabelagtige ansøgere. Der kan være et enkelt område, som ligner de områder, 147 
hvor CBS har svært ved det, noget finance, noget accounting, noget andet, 148 
noget skatteret eller noget andet, hvor vi jo ikke kan matche lønninger. Vi har 149 
ikke en jordisk chance for at matche lønningerne, de får ude. Og der kan man 150 
sige, der er det svært og der går vi andre veje. Øh. Så vil jeg helst have dem så 151 
åben som muligt og så bredt som muligt. 152 

 153 
00:11:50 – I  Ja, og mindre brug af scouting og højere grad af jobopslag? 154 
 155 
00:11:56 – P  Og scouting, det er jo sådan en underlig størrelse fordi (ånder ud)... scouting 156 

kan jo øh.. altså vi bruger jo scouting til lederstillinger. Men ikke helt så 157 
formaliseret igen som igen, på CBS. Men men det er jo ikke sådan... altså jeg 158 
kan jo godt vide, at så er der lige en, der kontakter mig. Det gør de jo hele 159 
tiden, og "hvornår får I nye stillinger som jeg kan søge? Jeg kunne skidegodt 160 
tænke mig at komme ned til jer". Så men altså... jeg regner faktisk med at slå et 161 
lektorat op i Politiske Økonomi inden for det næste halve år, øh, jeg skal nok 162 
sende det til dig, når jeg har slået det op. Og og, det vil jeg kun sende, hvis det 163 
er en, jeg vil have. Altså men men... så det er jo ikke scouting, det er dem, der 164 
ligesom siger til mig "hey, jeg kunne godt tænke mig..". Men jeg ville ikke slå 165 
det op, så kun de personer kunne se det. 166 

00:12:47 – I  Nej okay, så det er på et lidt mere uformelt plan, hvor du bare gør opmærksom 167 
på, at der kommer et opslag, som... 168 

 169 
00:12:58 – P  Jeg vil måske have det i baghovedet, hvis det er en lektor, som jeg synes er 170 

skidedygtig... så vil jeg jo sørge for at lave et jobopslag som vedkommende i 171 
hvert fald kan søge på, men også masser af andre. Det er igen en meget anden 172 
strategi end nogle andre. (Utydelig sætning) 173 
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 174 
00:13:15 – I  Men det er primært din strategi eller er det strategien for RUC i det hele taget? 175 
 176 
00:13:19 – P  Det er min strategi. Vi har jo ikke en fælles strategi. Vi har det altså... der hvor 177 

vi har opbygget en fælles strategi det er, at alle nye stillinger, sætter vi 178 
universitetsledelsen.... Før havde vi en lang procedure og godkendelser, så nu 179 
har vi egentlig en erfaringsudveksling i universitetsledelsen, hvor vi (utydeligt) 180 
jobopslaget, så vi kan lære af hinanden. Og det er selvfølgelig dels noget med, 181 
at nogen slår noget meget smalt op og nogle slår noget bredt op. Men også 182 
hvordan er det man egentlig... fordi et jobopslag handler jo også... det er jo 183 
ligesom med marketing. Det er jo lige så meget at sælge stedet her til de rette 184 
folk. Så er der jo lavet det match.. øhm.. og så for at finde ud af, hvordan er det 185 
vi egentlig beskriver det. Hvor meget fælles Roskilde Universitet skal vi have? 186 
Vi skal huske, hvor meget vi er nede på at have et instituttet eller 187 
forskningsområdet. Så det har mere været en erfaringsudveksling den vej rundt. 188 
Og så selvfølgelig har vi haft nogle større diskussioner, hvor jeg jo på 189 
universitetet er fortaler for det brede, og hvor andre har været fortaler for, at.. 190 
det er for tumpet, hvis vi godt ved, hvem vi vil have... at lave noget bredt, for 191 
så får vi bare alt for mange ansøgere. 192 

 193 
00:14:35 – I  Er der nogen der kvalitetstjekler de jobopslag som som I så får lavet? Altså nu 194 

siger du, at I deler erfaring, men der er ikke noget uafhængigt kvalitetstjek af 195 
dem? 196 

 197 
00:14:50 – P  Øh, nej nej, det er der ikke. Det går forbi HR... det kan sgu godt være, at hvis 198 

jeg havde lavet en kæmpe fejl, at jeg så havde fået at vide... altså, men det har 199 
jeg ikke fået at vide. 200 

 201 
00:14:59 – I  Det vil så også være, nu sagde du lige før, at det er dig der beslutter, hvor 202 

opslaget bliver bragt henne eller hvordan skal det forstås? 203 
 204 
00:15:07 – P  Ja, altså vi går ind i sådan et HR-manager system, og der kan jeg sidde og 205 

krydse af, hvad der nu er valgt af muligheder. Øh, og så kan man sige, så er der 206 
sådan en økonomisk ramme også at hvis det bare er det helt almindelige Djøf 207 
og Altinget og noget andet, så er det indenunder HRs afdelingspulje.. de 208 
betaler, hvis jeg vil noget Tyskland eller noget England, så betaler instituttet. 209 

 210 
00:15:33 – I  Nu nævnte du, at for dig i hvert fald, er det vigtigt, at man ligesom skriver det 211 

lidt bredt, så man ikke specifikt skriver til en person. Men er der nogle andre 212 
væsentlige overvejelser, du tænker, man skal have med sig, når man udformer 213 
et jobopslag? 214 

 215 
00:15:48 – P  Jeg må sige... nu har det jo været i medierne..., at Aalborg har lavet gender-216 

neutralisering... det var jo mit institut, der startede det, men vi er ikke gået i 217 
medierne for det, for det synes.. ææh. Det kan være rigtig, rigtig god øvelse... 218 
vi havde konsulenten knyttet til, da hun startede sit sit firma og har arbejdet 219 
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forskningsmæssigt med kønsneutrale ord, og få lavet det her computersystem, 220 
hvor man i princippet uploader, og så får man den tilbage, og kan se, om de er 221 
røde eller blå. Og hvor meget rødt og blåt, så kan man så bagefter vælge at gå 222 
ind og lave... og det har jeg jo kørt i 1,5-2 år... nu har jeg jo en standard, den 223 
har jeg jo brugt, så ikke man skal lave nyt fra start hver eneste gang. Så det har 224 
været vigtigt for mig at prøve at gøre det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan se på 225 
resultatet, at det ændrer noget som helst - der er ikke sådan nok til at kunne se 226 
det. Også fordi jeg ved jo, at jeg... (lang pause) Der er altid nogle år, hvor jeg 227 
vil få flere kvindelige ansøgere... hvis jeg slår et lektorat i antropologi op, så er 228 
der nogle kvindelige ansøgere, slår jeg det op i finance, så får jeg ikke nogen. 229 
Uanset hvad jeg skriver, altså.. Det er jo noget med markedet - de er der bare 230 
ikke, vel.. Så jeg synes, at det har hjulpet mig til at lade være med at lave nogle 231 
af de her åbenlyse fejl, hvor det er ord, som eller begreber og termer, som i 232 
hvert fald ser ud som om de tiltrækker mænd mere end kvinder. Omvendt har 233 
jeg haft store diskussioner med hende her.. nu kan jeg ikke huske, hvad hun 234 
hedder.. 235 

 236 
00:17:29 – I  Jennifer? Er det ikke det, hun hedder? Ja, jeg går ud fra, at du snakker om 237 

Develop Diverse? 238 
 239 
00:17:37 – P  Ja, hun ville jo ikke have at jeg brugte ord som ambitiøs. Du må ikke være 240 

ambitiøs, så den skriver vi ikke. Så der er noget med, at det skal simpelthen 241 
passe i, hvad jeg laver... så der var jo sådan en forhandling med, at du må godt 242 
kræve a, b og c, men ikke folk, der er ambitiøse. Så den vej rundt... Hvad var 243 
spørgsmålet ellers, undskyld. 244 

 245 
00:18:02 – I  Det var bare om der var nogle andre væsentlige overvejelser, som du gjorde, 246 

når du udformede et jobopslag. 247 
 248 
00:18:11 – P  Hmm, jamen selvfølgelig et niveau til at starte med. Der er område øh, der er, 249 

at jeg skal have skrevet noget, så jeg tiltrækker de rigtige personer. Nogle 250 
som... altså, På den eneste side er det jo et kæmpe institut, der har 200 251 
mennesker eller et eller andet. På den anden side kan det jo godt være småt, 252 
fordi vi dækker så bredt. Så jeg skal jo have nogen, som vil og kan fællesskabet 253 
og kan løfte i flok. Så jeg skal jo også have nogle.. altså på dansk universitet 254 
tjener vi jo alle vores penge på at undervise. Man bliver meriteret på at lave 255 
god forskning og hente penge hjem, men som institut og universitet tjener jeg 256 
jo ikke nogen penge på det, altså. Så der er jo noget underligt.... så jeg skriver 257 
også i mine jobopslag, at... balancerer, at man skal ville og kunne undervise, 258 
men det du hovedsageligt bliver bedømt på, det er din forskning. Så er der 259 
sådan nogle underlige trade-off, hvor man skal både prøve at indikere, at man 260 
skal ville det fælles og at jeg faktisk kræver, at man er til stede.. altså jeg gider 261 
ikke nogen, som sidder derhjemme. Altså nu corona.. Men altså, de skal 262 
komme og være en del af miljøet. De skal komme og være med til at løfte i 263 
flok. Så det der, som nogle gange kaldes citizenship... altså så det ikke kun 264 
handler om det, der er publiceret. Altså du kan være nok så dygtig til at 265 
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publicere, men hvis du ikke kan løfte det andet, så er jeg faktisk ret ligeglad 266 
med dig. 267 

 268 
00:19:43 – I  Når I så har enten scoutet eller i mindre grad scoutet mere med jobopslag og får 269 

en masse ansøgere ind, gør I så brug af shortlisting på Ph.d.-niveau og også på 270 
andre stillinger? 271 

 272 
00:20:02 – P  Ja. På alle niveauer. Alle niveauer har shortlisting. Og det har jo været fedt, 273 

fedt, at få ind. Dels, hvad kan man sige, både da vi skulle skærpe vores, øh, 274 
jobopslag, fordi rent formelt forvaltningsmæssigt kan vi kun shortliste, hvis at 275 
vi relevanskriterier. Så de her relevanskriterier skal jo være skrevet ind..., og og 276 
så inviterer jeg forpersonen fra bedømmelsesudvalget og sammen med mit 277 
ansættelsesudvalg til et møde, og så shortlister vi på baggrund af det. Og der 278 
gør jeg en del ud af, at ligesom sætte rammerne for... tit laver jeg egentlig et 279 
Excel regneark eller tabeller, der siger: det er de her ting, jeg vil have, og så 280 
kan i shortliste på baggrund af det, og ikke noget som helst andet. Og det 281 
bruger vi i meget meget høj grad. Jeg har gjort det, øh, altså vi får jo rigtig 282 
mange ansøgninger, der er fuldstændig irrelevante, altså, øh.  283 

 284 
 (Off the record) 285 
 286 
00:21:33 – i  De kriterier, som I så har lavet, er det nogle, der er gældende generelt eller er 287 

det sådan nogle kriterier, der bliver lavet gang for gang? 288 
 289 
00:21:48 – P  Øh, nej altså, vi har lavet øh. Det tror jeg de fleste universiteter har lavet i en 290 

eller den form... vi har arbejdet med i mange år først på institutniveau og så 291 
resten af RUC... Det vi kalder Faculty Expectations. Hvor vi simpelthen laver 292 
en tabel - den hedder vel, 4, 5 gange 7 eller sådan noget lignende - hvor vi på 293 
Ph.d.-niveau.. hvad forventer vi i forbindelse med forskning, undervisning, 294 
ekstern finansiering, lederskab, academic citizenship, formidling og så videre... 295 
og så går vi derfra til post.doc. til adjunkt til lektor til MSO-professor og så til 296 
professor. Og så har vi ligesom... Så bruger vi de ting til ligesom at skrive, det 297 
vi forventer, ikke. Så så selvfølgelig tilpasser vi, så den måde jeg formulerer på, 298 
bliver ikke fuldstændig ens til hvordan det bliver formuleret på naturvidenskab. 299 
Men det er de samme type kriterier, det er det samme vi kræver af en professor. 300 

 301 
00:22:46 – I  Nu var du lige lidt inde på det før i forhold til, hvilke parametre, i kigger på i 302 

forhold til publikationer og undervisning osv. Hvor du siger, at det handler ikke 303 
udelukkende om, hvor meget du har publiceret. Det er lige så meget med andre 304 
ting at gøre. Hvordan vægter I sådan noget som barsel eller forældreorlov og 305 
eventuel aftjening af værnepligt, når der skal ansættes til akademisk stilling? 306 

 307 
00:23:14 – P  Værnepligt tror jeg sgu aldrig vi har taget (utydeligt pga. grin). Men vi plejer at 308 

lave når vi, øh.... altså jeg beder det her ansættelsesudvalg om at prøve at kigge 309 
på det, jeg kalder det momentum i forskningen, så man ligesom dividerer antal 310 
år, og der tager vi jo selvfølgelig barsel og sådan noget ud af ligningen. Og der 311 
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laver vi sådan en eller anden sussement af EU-mæssige - ligegyldigt hvad det 312 
er af barsel - så er det lige lige over et år, vi tager ud. For der er også noget med 313 
at komme ind og komme ud, altså. Så vi prøver at få, så vi også kan 314 
sammenligne en, der har været igennem i gamet i mange år med en der har 315 
været i gamet i kort år, så hvad er det egentlig, der er momentum her i ekstern 316 
finansiering eller noget andet. Så vi ikke bare kigger på papiret, men prøver at 317 
kigge på ligesom, hvad sker der egentlig på året? Kan vi se noget, altså er det 318 
gået fuldstændig ned ad bakke de sidste fire år, ikke? Så kan det jo blive hårdt, 319 
altså selvom vedkommende egentlig er dygtig, så kan det blive hård at komme i 320 
gang igen. Eller også har de mulighed for at komme i gang igen. Der er jo ikke 321 
nogen.. der er ikke et svar på det her, men det er klart, at barsel tager vi klart 322 
med ind og bruger i de standarder, som EU lægger for, hvordan man taler 323 
barsel. Så man ikke bare (utydeligt) men altså. Det koster noget. 324 

 325 
00:24:37 – I  Nu fortalte du, at du i hvert fald er en del af den shortlistingen proces. Vil det 326 

også typisk være dig, der læser jobansøgningerne bagefter? Altså dem, som så 327 
er, hvad siger man, kommet videre til næste runde. 328 

 329 
00:24:53 – P  Jamen altså. Både og. Altså processen er egentlig, at øh.. jeg laver opslaget. 330 

Det bliver sat op, der kommer deadline. Så får jeg... Imens det her foregår, 331 
nedsætter jeg et bedømmelsesudvalg. Nogle gange med en intern forperson. 332 
Nogle gange, hvis jeg frygter, at der kan være nogle personlige interesser, som 333 
vedkommende der burde være forperson ikke helt kan styre, eller det bare kan 334 
blive for konfliktfyldt.. hvis jeg kan se en række interne ansøgere, hvor nogle 335 
bedre kan lide nogle andre, så tager jeg også en ekstern forperson - så jeg laver 336 
det eksternt. Så nedsætter jeg et bedømmelsesudvalg, efter de forskellige 337 
kriterier med flere køn og internationalt og dansk, som det nu skal være, og 338 
bedømmelsesudvalget går jo så til godkendte i Akademisk Råd. Så det kører alt 339 
sammen mens der egentlig er ansøgningsfrist til job. Og så når det er, at vi har 340 
fået - deadline er først i marts - så er der jo en fem hverdage, hvor de kan klage 341 
over sammensætning. Der får de at vide, efter de her fem dage, så får 342 
ansøgerene at vide, hvordan sammensætningen af det her bedømmelsesudvalg 343 
er. Efter de her fem dage, så har jeg altid fået lagt et møde ind med forpersonen 344 
for bedømmelsesudvalget og mit ansættelsesudvalg. Mit ansættelsesudvalg er 345 
altid mig som formand, så den vej rundt læser jeg det hele. Der er altid min 346 
prodekan, som har ansvaret for uddannelse. Hun er også altid med. Så er der 347 
den eller de relevante studieledere inden for området, og den eller de relevante 348 
forskningsgruppeledere. Når vi er over, på lektor-niveau og derover, så prøver 349 
jeg at få Ph.d.-skolelederen med, fordi når du er lektor og derover, kan du også 350 
vejlede Ph.d.-studerende. Så giver det jo mening og ligesom have dem med. 351 
Det er ikke fuldstændig fast, det var fastere før, men det har også noget med 352 
arbejdspres fra hendes side, så det har jeg lidt taget ud. Jeg ved jo godt, hvad 353 
det er, der skal lægges der. Så shortlister vi til bedømmelse.. sludder og vrøvl.. 354 
til bedømmelsesudvalget, og det er egentlig HR, der kører den proces med at 355 
fortælle dem, at de har de her 8 uger, så trækker det altid lidt, og så får vi dem 356 
tilbage... og jeg har altid en aftale med forpersonen for bedømmelsesudvalget, 357 
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at de lige siger til mig, når de uploader, for jeg kommer ikke til at se den 358 
automatisk, så jeg ved ikke, hvornår det er. Og så laver jeg igen et møde med 359 
ansættelsesudvalget - der er bedømmelsesudvalget så helt ude - hvor vi kigger 360 
de bedømmelser igennem, som er bedømt kvalificeret på det niveau, og vælger 361 
til samtale derfra. 362 

 363 
00:27:52 – I  Hvem er det, der kommer til at sidde med til sådan en jobsamtale? Er det så 364 

ansættelsesudvalget? 365 
 366 
00:27:57 – P  Det er ansættelsesudvalget, ja. Og der har vi prøvet at lave det fuldstændig 367 

faste procedurer, så jeg er ikke egentlig ikke vælger efter for godt befindende, 368 
men jeg vælger.. altså hvis det her er inden for socialvidenskab, så er det 369 
socialvidenskabs øøh, hvad hedder det, studielederen og de to 370 
forskningsgrupper, som er tættest på socialvidenskabsuddannelsen, 371 

 372 
00:28:22 – I  Og det er så også dem, der har hovedansvaret for så at vælge hvem... 373 
00:28:26 – P  Ja, de rådgiver jo rent formelt mig. Jeg er den ansættende myndighed. Så de 374 

rådgiver mig i, hvor vi skal hen. Så vi sidder sammen til samtale, ikke. 375 
 376 
00:28:39 – I  Jamen, vi prøver lige at bevæge os lidt videre hen mod noget kønsbalance. Vil 377 

du mene, at der er et problem med kønsbalance på det akademiske område? 378 
Altså ikke nødvendigvis kun på RUC men bare generelt set. 379 

 380 
00:28:55 – P  Jo, men så vil jeg sige, at hvis vi bare kigger på tallene, så ja. Altså, det er der 381 

jo ikke nogen tvivl om. Øh, så er så spørgsmålet: hvad pokker kan man gøre 382 
ved det? Og der er jo heftige diskussioner om, hvad man kan, og hvad man 383 
ikke kan, og hvad man må forvaltningsmæssigt og hvad man ikke må 384 
forvaltningsmæssigt. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en kønsubalance i 385 
academia i Danmark og i verden, og det bliver en klarer og klarer ubalance, jo 386 
højere op man kommer... i systemet. 387 

 388 
00:29:22 – I  Hvad ville for dig være en optimal kønsbalance? Altså er vi ude i 50/50 eller er 389 

du mere mod at 60/40 ville være helt fint? Eller noget helt andet? 390 
 391 
00:29:38 – P  Jeg har faktisk aldrig tænkt på det i tal på den måde. Altså kønsbalancen her 392 

hos mig er relativ god. Altså jeg er da relativt... (fumler lidt efter ordene). Det 393 
er nemt... Og jeg er da også sådan... der er jo lønforhandlinger og alt muligt 394 
andet, og jeg er så heldigt stillet i især dialogen med mine tillidsrepræsentanter, 395 
at de - både de kvindelige professorer, de kvindelige lektorer og kvindelige 396 
adjunkter får mere end de mandlige. Ikke meget, men de får... det er ikke noget, 397 
der er bevidst. De har lavet noget skidegodt i forhandlingssituationen, så 398 
akkumulerer det jo over årene, og så er det blevet sådan. Jeg har faktisk ikke 399 
noget tal. Jeg tror ikke, jeg ville operere med tal. Altså igen, fordi markedet er 400 
meget, meget, meget divers. Så hvis der ikke er nogen, der læser 401 
finansieringsretningen på CBS af kvinder, så kommer der aldrig til at blive ret 402 
mange der vil søge stillingerne. Og så vil jeg ødelægge det for mig selv, hvis 403 
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jeg gik ned på så detaljeret niveau og så sagde, at så skal der også være 404 
kønsbalance der... så så spørgsmålet er hvad er det for et niveau? Omvendt. 405 
Hvis du kigger på sociologerne, så er det den omvendte vej rundt. Så for mig er 406 
det bare vigtigt, at vi på alle niveauer har ansatte af... hvad skal jeg sige? Flere 407 
køn. Men jeg tænker, at... og jeg vil godt have en bedre balance på fuldt 408 
professorniveau. (tæller 1, 2, 3, 4...) 6 kvinder... og der er sgu næsten balance. 409 
Har vi 8 mænd og 6 kvinder? Det er ikke helt skævt altså. (lang pause), men det 410 
er relativt nyt. Inden for de sidste to år er ansat 4 kvindelige professorer og 1 411 
mandelig. 412 

00:31:41 – I  Hvem vil du sige har ansvaret for at denne kønsbalance fremmes eller 413 
opretholdes i dette tilfælde? Eller at der kommer en kønsinklusion på 414 
arbejdspladsen? 415 

 416 
00:32:01 – P  Øhm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har et ansvar. Altså du kan sige... 417 

vores arbejdsliv er struktureret på en måde, så på den ene side, så kan vi lave en 418 
fortælling om, at det her er verdens bedste job, der er ikke nogen andre job i 419 
verden, hvor du har så meget frihed til at bestemme, hvad du vil gøre, og 420 
hvornår du vil gøre det. Og så.. jeg bestemmer jo ikke, om mine forskere sidder 421 
i Sydfrankrig eller om de sidder (utydeligt). Altså, det er der jo fandme ikke 422 
mange andre stillinger, hvor du har den frihed. Omvendt er det en lorteløn, 423 
generelt. Ikke alle steder - CBS har nogle gode lønninger. Men helt generelt er 424 
vi jo langt, langt, langt under resten af staten, og der er de opgørelser - og det er 425 
selvfølgelig baseret på, at man selv siger, hvor meget man arbejder - men de 426 
opgørelser, der bliver lavet - jeg tror Djøf og Akademikerne.... ligesom de laver 427 
årlige undersøgelser om, hvor mange folk der arbejder... som forsker har du jo 428 
ikke nogen arbejdstid. Det er vi i en del af vores overenskomst, så det vil sige, 429 
altså, at i gennemsnit for en lektor i Danmark... altså til en lorteløn i forvejen..., 430 
det er jo 55 timer om ugen eller lignende. Og du kan ikke, du har ikke nogen 431 
ting, du kan afspadsere bagefter, for det findes ikke. Der er ingen registrering, 432 
for der er ikke nogen arbejdstid. Så så jeg tror, at hele det her strukturelle 433 
omkring forskningen, det gør, at der er rigtig mange, ikke nødvendigvis kun 434 
kvinder, men der er rigtig mange, der vælger det fra. Så så er det op... og dertil 435 
kommer igen især fra den (utydeligt) verden, en norm, i hvert fald historisk set 436 
- jeg synes det er blevet meget, meget bedre i de år, jeg har været i det her 437 
game her - men der er en enorm hård tone, og det er mig, mig, mig og det er 438 
individuel konkurrence på dit eget CV, som som som gør, at man hele tiden 439 
pisser nedad. Altså, du pisser på nogle andre for selv at komme frem. Og du 440 
kan sige, at hvis vi ikke gør noget ved det, så er der en masse, og det er jo ikke 441 
kun køn, så er der en masse profiler og en masse kompetencer, vi ikke får 442 
lokket til at blive her. Som måske kommer i starten, fordi det at de har en 443 
interesse, de er skidedygtige til bestemte ting. De er skidefokuserede, men som 444 
simpelthen dør i det her system her, fordi det er individualiseret, det er hårdt, 445 
og det er meget arbejde, og du kun relativt sjældent får du noget positiv 446 
feedback. Den får du jo efter du er blevet svinet, og du har fået din artikel 447 
tilbage i hovedet og alt muligt andet, så får du den endeligt godkendt. Der er jo 448 
flere negative ting, så jeg tror ikke det er nogens skyld det her, men hvis vi ikke 449 
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på en eller anden måde får taget livtag med, hvordan vi taler med hinanden - og 450 
der er det jo så min skyld her på instituttet eller mit ansvar hvordan vi 451 
organisere os, hvordan vi får en god tone i alle relationerne. Men jeg kan ikke 452 
gøre noget ved, hvad der er på et Amerikansk tidsskrift gør, som er den måde 453 
man måler sig på. Så vi kan gøre en lillebitte smule i Danmark, men jeg tror 454 
simpelthen... altså meget af det her er jo strukturelt... der er nok en gender bias, 455 
jeg ikke sikker på, det kun er gender, og jeg tror det er farligt kun at snakke om 456 
det som gender bias, for jeg kan se, at det er en bestemt typer kompetencer eller 457 
profiler, jeg ikke får ind. Og jeg får til gengæld en overrepræsentation af nogle 458 
andre profiler. Så kan det godt være, at det sammenvarierer med køn, men jeg 459 
tror ikke nødvendigvis, at det er kønsaspektet, der er afgørende her. Så det er 460 
noget med den individualisering, det er den evige konkurrence, det er det med 461 
at vi får med, at vi får... altså der er noget strukturelt vi kan gøre noget ved. Det 462 
her, det er jo noget, som den nye stillingsbekendtgørelse, et eller andet sted 463 
prøver at afveje. Det at se, man får sin første faste stilling, fordi vi i Danmark 464 
starter skole så sent, holder et par sabbatår, starter universitet, holder lige en 465 
pause undervejs, går lige ud og arbejder inden vi tager en Ph.d. lige. Så er du jo 466 
40 år før du får din første faste stilling. Og det vil sige, at det på et tidspunkt, 467 
hvor du egentlig godt vil have en eller anden form for sikkerhed... til at have en 468 
familie. Måske der er gender bias ikke. Så man kan sige, man kan selvfølgelig 469 
ikke tillade sig at stille sin familie og sine børn i udsigt, at du stadig ikke aner, 470 
om du har en løn i næste måned. Så der tror jeg, der er noget strukturelt. Så den 471 
der... Altså. Den første faste stilling kommer så sent, og det er jo ikke kun 472 
systemets skyld, det er også fordi vi i Danmark... i England står man til at få sin 473 
første faste stilling eller Ph.d. som 23 år, og flere får den som 30-årig... eller 35 474 
år. 475 

 476 
00:36:55 – I  Men vil det så sige, at hvis man ligesom kigger lidt måske isoleret på køn, er 477 

der så mere en snak om, at kvinder fravælger selv stillingerne, end at de 478 
fravælges af andre, fordi det måske ikke er attraktivt nok, eller at det ikke er en 479 
kultur, de finder sig tilpas i, hvis man kan sige det sådan? 480 

 481 
00:37:20 – P  Nu har jeg stor data. Det jeg kan se på mine egne erfaringer her, så er der i 482 

hvert fald langt flere kvinder end mænd, som opgiver en post.doc undervejs 483 
eller (utydeligt) undervejs. Der er var flere kvinder at tage af i starten, men jeg 484 
tror såmænd også, procentvis er der flere, der opgiver det undervejs, fordi det 485 
her det gider jeg slet ikke være med til. Og så kan du sige: den kønsubalance, 486 
du prøver at sige i starten, den kønsubalance vi ser på professorater i dag, 487 
meget af det er historisk, fordi jeg har jo 4 professorer på instituttet her, som 488 
godt nok er på nedsat tid, men det er jo altså langt passeret de 70. Så det tager 489 
et stykke tid at få dem skiftet, og der var de jo næsten allesammen mænd. 490 

 491 
00:38:14 – I  Hvordan - og her kan du snakke for dig selv eller for universitetet - men 492 

hvordan er holdningen til kvoteansættelser? 493 
00:38:31 – P  Øh (lang pause)... jeg tror holdningen er ekstremt delt. Altså da vi, nu kan jeg 494 

ikke engang huske, hvad det hed. Hvad hed den første forskningsbevilling, som 495 
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i første omgang kun skulle være til kvinder, og som så blev til begge køn, fordi 496 
man fandt ud af, et så var det til fortrinsvis kvinder, men begge køn kunne 497 
søge. Så kunne de kvinderne... jeg kan ikke huske, der var for 4-5 år siden, og 498 
som Hans Bonde også referer til i sin diskurs om kvoter og andet. Der havde 499 
jeg et par stykker som ville søge af kvinder og ret mange som sagde, det ville 500 
de aldrig nogensinde søge - vi vil ikke have noget, som er givet til kvoter. Vi 501 
vil have det på lige vilkår. Vi vil vise, vi er de bedste. Så igen tilbage til 502 
konkurrencementaliteten. Vi vil simpelthen ikke få at vide bagefter, at den 503 
eneste grund til, at vi fik det, det var fordi de var kvinder. Jeg vil tro, det 504 
samme gør sig gældende i forhold til stillinger. Det vi gør på RUC, og det vil 505 
prøver at komme uden om, det er ved at monitorere hele tiden - både på løn og 506 
på antal. Så vi årligt monitorer, årligt har dialog. Når jeg har lønforhandlinger 507 
med HR, så laver vi først forhandlingerne ud fra de kriterier, der er blevet lavet 508 
i vores lokaludvalg og i hovedsamarbejdsudvalget, og måler efter det. Når vi så 509 
har taget det, så gennemgår vi faktisk den liste, bruttoliste vi har lavet: jamen 510 
hvordan ser den egentlig ud i forhold til køn? Er der noget, der er helt skævt? 511 
Hvordan ser den ud i forhold til stillingskategorier? Hvordan ser du i forhold til 512 
de områder, vi har? Og der har det vist sig, at i de sidste seks år, der er vi sgu 513 
landet ret lige på alle de her parametre her alligevel. Så vi har blik for det og 514 
sige, vi bliver nødt til at se, gør vi noget, der er helt skævt? Uden kvoteopslag, 515 
og jeg tror egentlig ikke, der er nok nogen, der vil sige ja og juble, og så ville 516 
der være rigtig rigtig mange, der gav mig tæsk, hvis jeg lavede... Og tæskene 517 
ville komme af to årsager; nogle få tæsk ville komme af en type Hans Bonde 518 
tæsk, som ville sige: jamen det er mændene, som bliver forfordelt, så der er 519 
ikke nogen grund til at gøre noget for kvinderne, man skal gøre noget for 520 
mændene. Og... men langt de flest kritik, jeg ville få, vil sige: vi bliver 521 
simpelthen nødt til.. og så altså ... gøre det på så lige vilkår som muligt, og så 522 
prøve at justere de overordnede strukturer i stedet for at sætte kvoter. Det tror 523 
jeg ville være være den melding, jeg ville får tilbage, når jeg tog i institutrådet 524 
om det og alt muligt andet. Der ville være mange forskellige holdninger, men 525 
jeg tror, at langt de fleste synes, at det synes de ikke ville være en god ide. 526 

 527 
00:41:26 – I  Hvad med sådan noget - nu snakkede vi lige om jobopslag her tidligere. Hvis 528 

nu man indførte at lave anonyme jobansøgninger, hvordan tænker du, at det 529 
ville have indflydelse? Tænker du, at der er fordele ved det eller ej? 530 

 531 
00:41:45 – P  Jeg tror simpelthen ikke på det... måske inden for naturvidenskab og 532 

sundhedsvidenskab, hvor der er 20 forfattere på hver og med efternavn og alt 533 
muligt andet. I samfundsvidenskab, i store dele af samfundsvidenskab, der er 534 
der én forfatter - jeg ved udemærket, hvem der har skrevet hvad. Også med jura 535 
ved nyere tidsskrifter. Jeg ved jo, der går 3 splitsekunder, for altså... jeg blev jo 536 
valgt som reviewer, fordi jeg er ekspert indenfor området, så jeg ved sgu da 537 
godt hvem alle de andre er. Jeg tror simpelthen ikke på den anonymitet 538 
overhovedet inden for mit felt. Der ville gå 1,5 splitsekund, og så ville du 539 
kunne google, og få at vide, hvem det var. 540 

 541 
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00:42:18 – I  Du tror heller ikke, der er nogen løsning for, at man kan finde en måde, hvorpå 542 
at man ikke kan søge på den måde efter folk? Eller vide hvem de er på 543 
forhånd? 544 

 545 
00:42:34 – P  Det tror jeg ikke, fordi som lovgivningen er nu, skal det være en individuel 546 

faglig bedømmelse. Det vil sige, at vi skal læse materialet. Og så ved vi... så 547 
den tror jeg altså ikke på. Og jeg tror faktisk heller ikke, at det er dér, der ligger 548 
en kønsbias. Jeg prøver lige at skanne, altså.. (utydelig sætning). Jeg tror, jeg 549 
kan simpelthen ikke se, at der er undervejs sket en selektion, sådan så at 550 
mændene er kommet lettere igennem shortlisting eller lettere igennem til 551 
samtale, eller fået jobbet, end kvinder. Jeg kan simpelthen overhovedet ikke se 552 
- når jeg lige prøver at skanne igennem. Så jeg tror, det, altså hvis man vil 553 
noget, så er det strukturerne, så er det tidligere fastansættelse, så er det bedre 554 
arbejdsvilkår eventuelt. Og det er et kæmpe opgør i forskningsverden, at man 555 
begynder at registrere timer, så det er en 37-timers arbejdsuge, vi har. Så folk 556 
rent faktisk kan gå hjem med god samvittighed. Så det betyder noget. Du har 557 
aldrig god samvittighed i forskningsverden. Du har altid dårlig samvittighed. 558 
Du skal altid tage din bærbare op, mens du lægger dine unger i seng. 559 

 560 
00:43:52 – I  Du er på hele tiden. Det kan jo sagtens lidt sætte os ind i. 561 
 562 
00:44:00 – P  Den tilværelse I er i, som bare fortsætter altså. Og på et tidspunkt, så har man 563 

brug for - både mænd og kvinder. Men så måske afskrækker det bare kvinder 564 
mere uden at vide noget som helst om det. Det her med, at det aldrig bliver 565 
anderledes. 566 

 567 
00:44:15 – I  Hvor tænker du, at arbejdet med kønsbalance bør starte i forhold til 568 

karriereforløb? 569 
 570 
00:44:30 – P  Det er jo sjovt, for hvis vi kigger på de overordnede statistikker, så sker det et 571 

eller andet sted. Så sker skiftet fra post.doc til lektor eller fra adjunkt til lektor. 572 
Det er her, skiftet sker. Jeg tror faktisk ikke, at skiftet sker i dag og frem til 573 
professor. I hvert fald ikke helt så stor grad, som det bliver italesat. Jeg tror, 574 
man kommer til at blande de gamle professorer sammen med de nye tal, og 575 
dermed får man simpelthen et skævt billede af, hvad der kommer til at ske. Så 576 
jeg tror den reelle selektion sker mellem de midlertidige stillinger i 577 
adjunkt/post.doc-stillingerne og så de faste lektorater. Og der kan man sige, der 578 
er tenure-track jo en model. Jeg tror ikke rigtig på, at det kommer til at virke 579 
noget særligt. Der er simpelthen en masse ledelsesmæssige udfordringer med 580 
den, synes jeg. Derfor vælger jeg kun meget lidt at bruge det. Alle mine 581 
kollegaer siger fuldstændig det samme. Det er simpelthen ikke løsningen på 582 
noget som helst. Det skaber en masse problemer for sådan en som så mig, så 583 
derfor lader man bare være, ikke. Så jeg tænker, at det handler meget mere om 584 
at få sat nogle rammer for, hvad det er for en type arbejde, man har. Og det er 585 
skidesvært fordi vi jo samtidig vil internationalisere. Så hvis vi skaber andre 586 
rammer for en dansk adjunkt end for en britisk eller en tysk eller fransk, så 587 
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bliver de jo stavnsbundet til Danmark. Så jeg har ikke nogen god løsning på det 588 
andet end at vi skal prøve at italesætte det i Danmark, vi skal prøve at klæde 589 
ledere på, klædt mellemledere på, til at skabe gode arbejdsmiljøer og til at 590 
skabe en anden tone. Tonen er det, der forskrækker rigtig mange mennesker, og 591 
det er igen begge køn.. Men måske er der en overvægt af, at der er flere kvinder 592 
som sådan, som siger: det gider jeg simpelthen ikke stå på mål for i længden. 593 
Altså jeg synes det er blevet meget bedre de steder, jeg har været, end det var 594 
tidligere. Men jeg tror nok, at der er mange, som kommer udefra, og som 595 
tænker shit hvad er det for et galehus at komme ind i. Så jeg har ikke noget 596 
godt svar på hvor det er henne andet end at det er en af de få brancher i 597 
Danmark, som har født internationalt, så det vil sige, at så inden for EU kan der 598 
laves noget. Det er en stor spiller i det her. OECD kan lave nogle retningslinjer. 599 
Det er en stor spiller. Og så jeg mener, at måske nogle større retningslinjer at 600 
arbejde på det plan, det tager 100 år og det er bureaukratisk og alt muligt andet. 601 
Men nogle retningslinjer for, hvad der betyder noget. Nogle måder 602 
retningslinjer for, hvordan vi måler. Altså, når vi måler forskningsevalueringen 603 
- den er jo også international. Altså igen - der er ikke noget af det, vi laver, som 604 
er national, så det vil sige at lave en begrænsning på at sige, at i Danmark må 605 
man kun arbejde 37 timer, mens jeg arbejder 80 i Tyskland... så kommer der jo 606 
kunne tyskerne til, så kommer alle ansøgere til at være tyskere, så er der ikke 607 
nogen danskere, der får job. Og det er jo ikke det, vi vil. 608 

 609 
00:47:41 – I  Vil du sige, at den nye stillingsstruktur - den som vi snakkede om tidligere fra 610 

2020 - vil du mene at den har indflydelse på, hvordan rekrutteringsprocessen 611 
sikrer kønsdiversitet? 612 

 613 
00:47:57 – P  Nej. 614 
 615 
00:47:57 – I  Nej, det er ikke den, der er afgørende for noget? 616 
 617 
00:48:02 – P  Nej, altså der er jo mange greb. Nu har vi snakket om (utydeligt) om tenure 618 

track-adjunkturer, som lå der i forvejen, men der er fortsat ikke noget nyt i det. 619 
Det har været brugt sporadisk på de naturvidenskabelige fag. Det har været 620 
brugt... inden for business school.. øh finance og på accounting og måske på 621 
skatteret. Så er det blevet brugt af nogle enkelte hardcore modeløkonomer 622 
rundt omkring. Ellers har det jo ikke været brugt. Nej, og det tror jeg heller 623 
ikke, det kommer til. Når jeg snakker med mine kollegaer (siger de): nej tak, 624 
det har vi ikke brug for. Så er der jo et enormt pres fra medarbejdere for at 625 
bruge de nye talentspor. Så der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at 626 
blive brugt fra lektor til professor. Jeg er ikke sikker på, at det vil have en 627 
kønsdimension, fordi folk jo faktisk ansat... (udånding).. de får jo lidt mere 628 
sikret vej mod et professorat, men så er der til gengæld en usikker vej på at 629 
komme ind. Man flytter selektionsprocessen til et andet sted. Og... så det tror 630 
jeg heller ikke. Og så er der de andre nye ting, som er kommet, så kan vi have 631 
seniorforskere på universiteterne, som førhen var i 632 
sektorforskningsorganisationer. Så har man genindført muligheden for, at 633 
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studielektorer og studieadjunkter... igen, jeg tror ikke der er noget som helst 634 
kønsaspekt i det. Så nej, jeg kan ikke se, at der er noget i den nye 635 
stillingsbekendtgørelse, som skulle tage fat om roden på det her problem her. 636 

 637 
00:49:36 – I  Vi har også været lidt inde på det vi kommer ind på nu her med sprog, og du 638 

sagde også, at I havde haft et samarbejde med Jennifer. Men hvis du ser sådan 639 
generelt på det danske sprog, vil du så mene, at det var i kønnet? 640 

 641 
00:49:54 – P  Nu skriver vi alle opslag på engelsk 642 
 643 
00:49:55 – I  Ja, ja, undskyld. Det er også helt fint at tage den på engelsk. Synes du sprog 644 

generelt er kønnet? 645 
 646 
00:50:03 – P  Jeg tror ikke, jeg havde tænkt over det, før jeg havde lange samtaler med 647 

Jennifer, så den vej rundt var det en øjenåbner, og vi endte jo også med at 648 
diskutere lang tid frem og tilbage om alle de her ord, hun mente var kønnet. Og 649 
jeg måtte jo give mig i nogle af dem, og sige, det er de sgu nok. Øh, der var alle 650 
mulige ord omkring robusthed og alt muligt andet, som jo er kønnet - det er der 651 
jo slet ingen tvivl om. Eller er blevet kønnet - det er jo ikke sikkert, de var det 652 
fra start af. Så ja, sproget er kønnet. 653 

 654 
00:50:36 – I  Jeg mener også, at du nævnte, at I har haft lidt fokus på kønsneutralt sprog? Er 655 

det rigtigt? 656 
00:50:44 – P  Jamen alle vores vores jobopslag igennem to år gik igennem systemet. Hun 657 

udviklede systemet med mig. For at få det til at passe, for at få det til at kunne 658 
lade sig gøre. Så alle mine opslag gik et par år gik igennem hendes system, så 659 
bliver det rødt og blåt, og der bliver lavet noget statistik på det. Så kan du 660 
vælge at gå ind og ændre og... du kan også vælge at sende det tilbage igen, og 661 
se, hvor du så er nået til. Så så og ja. Og det sjove var jo at jeg i de opslag, jeg 662 
oprindeligt havde.. var der jo noget.... altså balancen var faktisk ret tæt de 663 
50:50, men der er både noget, der er kønnet den ene vej og kønnet den anden 664 
vej. Og jeg prøvede at neutralisere begge dele, ikke. Så det var ikke sådan at 665 
mine oprindelige jobopslag kom ud og var mega kønnede, men der var ord, 666 
igennem hele teksten - nogle var røde, nogle var blå. 667 

 668 
00:51:41 – I  Så der sådan lidt til begge sider?  669 
 670 
OBS P Ja, og så kan man sige. I sådan nogle systemer, så nogle af de synonymer, der 671 

kom op, betød jo ikke det samme. Så nogle gange var det jo begrænset, hvad 672 
man kunne ændre, fordi synonymet havde reelt en helt anden betydning. Men 673 
det blev gjort meget klart. Jeg blev opmærksom på, at jeg skulle... at det havde 674 
en betydning, og hvor jeg skulle ændre. Og så lavede jeg en nyere skabelon, 675 
hvor det var langt mere kønsneutralt end før, ikke? 676 

 677 
00:52:15 – I  Er det så et program, som RUC gør brug af nu? Er det noget, der bliver anvendt 678 

nu? 679 
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 680 
00:52:26 – P  Jeg bruger det ikke mere, fordi det er jo samme skabelon, jeg bruger, så det 681 

ville være helt åndsvagt at bruge penge på det. Og jeg ved faktisk ikke med de 682 
andre institutter. Det var mig, der gik ind og kiggede på det. 683 

 684 
00:52:38 – I  Men vil du mene, at der er et fokus på RUC i hvordan sprogbrug spiller en rolle 685 

i at fremme eller opretholde den kønsbalance, I har? 686 
 687 
00:52:51 – P  Jeg synes ikke der der det hele tiden, men det er jo klart, at fordi vores rektor 688 

har været inde over det hele, så er der nok mere end andre steder. Altså fordi 689 
det har været ligesom en top down.. det skulle vi have fokus på, ikke. Men vi 690 
laver jo dokumenter hele tiden, som højst sandsynlig er kønnet. Det er ikke kun 691 
rekrutteringsmæssigt. Det er jo en organisation, hvor der bliver produceret 692 
papirer i døgndrift, så... 693 

 694 
00:53:23 – I  Nu snakkede vi også lidt om tidligere... 695 
 696 
00:53:26 – P  Det er lidt sjovt, for i de fleste tidsskrifter, vi sender vores artikler ind til, de har 697 

jo inden for de sidste 4-5 år været meget været meget klare på retningslinjerne, 698 
nu. Det har simpelthen ændret sig med det kønnede sprog også. Så er det sådan: 699 
det vil jeg vil ikke acceptere, og man skal skrive sådan og sådan, og ikke sådan 700 
og sådan. Og det er jo et parameter også nu for bedømmelse inden for 701 
samfundsvidenskab. Det ved jeg jo noget om, ikke. Så 702 

 703 
00:53:53 – I  Vil det sige at når I skal vælge en platform, så indtænker i også... eller så er køn 704 

også et aspekt, der bliver indtænkt? 705 
 706 
00:54:04 – P  Hvad mener du med platform? 707 
 708 
00:54:04 – I  De tidsskrifter, I slår jobopslag op i. 709 
 710 
00:54:04 – P  Nå nej nej. Det var ikke tidsskrifter, det var tidsskrifter til publicering. 711 
 712 
00:54:17 – I  Nå, undskyld. 713 
 714 
00:54:17 - P  De videnskabelige artikler. Nej, det andet, der kan du sige (fumler efter 715 

ordene)... Det er en standard. Jeg ved, hvornår det er, det ville give mening at 716 
sætte det i Altinget. Det er hvis jeg har noget omkring et professorat i offentlig 717 
forvaltning eller noget andet. Så er det målgruppe der, som læser. Andre steder 718 
så kan det bedre betale sig og sætte det et andet sted hen. Men der har jeg jo 719 
lavet opslaget. Det er jo det samme opslag, jeg ligesom sender rundt. 720 

 721 
00:54:45 – I  Nu sagde du også, at I formulerer jeres jobopslag på engelsk. Vil du sige, at 722 

man skal være opmærksom på nogle andre ting, når man udsender et engelsk 723 
opslag på det dansk marked - og nu siger du, at det er meget internationalt, men 724 
der må jo også være nogle danske sider, I bruger. 725 
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 726 
00:55:13 – P  Det er ikke noget jeg har tænkt over... Altså jeg tror at når jeg formulerer et 727 

jobopslag, så formulerer jeg det for at prøve at ramme den.... altså bredt nok og 728 
rigtigt nok - altså så smalt nok samtidig med bredt nok. Så jeg rammer nogen, 729 
så jeg skal få nogen til at synes, at det her sted er interessant. Og jeg skal få 730 
nogle, som er dygtige, men som også vil det, som vi kan tilbyde. Det tror jeg er 731 
mit hovedfokus i mine jobopslag. Og så kan man sige, at så har det også været 732 
sådan - og der må jeg jo lægge mig fladt ned - når jeg først har fået lavet en 733 
skabelon, så er det jo samme skabelon, jeg bruger. Altså, et eller andet sted er 734 
det jo et nyt felt, men det er den samme skabelon. Den sidder jeg ikke og laver 735 
om hver gang. Det er jo så også derfor, jeg ikke bruger Jennifer længere, for 736 
den har jo (utydeligt). 737 

 738 
00:56:11 – I  Det giver god mening. Ja, men jeg tror faktisk, at vi er kommet rundt om det 739 

hele. Vi har været lidt hurtigere, end vi havde regnet med. Du har simpelthen 740 
fået svaret på det hele undervejs. 741 

 742 
00:56:25 – I2  Jeg har faktisk bare lige kørt en enkelt ting, jeg lige kom til at tænke på, da vi 743 

snakker om det her med stillingsstrukturen og hvordan den formentlig ikke 744 
kommer til at rykke noget yderligere i praksis hos jer. En af de ting, der indgår 745 
i den nye stillingsbekendtgørelse, er den her udfasning af professor MSO. Er 746 
det noget, du tror kommer til at have indflydelse på jer og den ansættelse.. eller 747 
på de ansøgere, I ansætter på RUC? 748 

 749 
00:56:54 – P  Det kommer til at have en mega megastor betydning både udfasningen og så 750 

indfasningen af det nye talentspor. Ikke at den nødvendigvis i kønsmæssige 751 
henseender... jeg ved, der har foregået en lang debat andre steder om... jaja, så 752 
gav man bare kvinderne MSO - det ikke så fine professorat - og så spiste man 753 
dem af med det. Det er ikke det, jeg har set. Det er i hvert fald ikke noget, jeg 754 
har set her. Og det kan være at de samlede tal viser det, men det synes jeg ikke, 755 
det er det, jeg har set. Jeg har personligt været... jeg har ikke været specielt vild 756 
med MSO’en. Vi har brugt det meget, men jeg synes vi har brugt mange år på 757 
at finde ud af, hvad det skulle bruges til. Hvor det i første omgang mange steder 758 
blev givet for lang og tro tjeneste, så man sørgede for... vi regnede med at du 759 
kun havde højst 8 år tilbage, så kunne du godt få MSO, for så behøvede man 760 
ikke tænke over, at det skulle være et fuldt professorat. Og så var vi egentlig 761 
ligeglade med at følge op på det, og lidt ligeglade med at lave aftaler... Så det 762 
tror jeg på tværs i universiteter, så... ej, det var sgu nok ikke det, der var 763 
meningen. Så begyndte man meget at tænke over i den særlige opgave, som var 764 
meningen. Man blev aldrig helt klar over, hvad den særlige opgave var. Og 765 
Århus Universitet - i hvert fald inden for samfundsvidenskab, for det er det, jeg 766 
kender til - var dem som først sagde: det her, det virker simpelthen ikke, fordi 767 
når man giver en meget fast særlige opgave, så ser vi dem ikke, før de har løst 768 
den opgave og den opgave... og de være meget konservative: skriv så og så 769 
mange artikler i så og så mange gode tidsskrifter. Men der så vi simpelthen, at 770 
de bidrog ikke til fællesskabet - de var fuldstændig væk. Så det der egentlig... 771 
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det der var den egentlig forskel, som jeg tolker den, men som også står i 772 
Stillingsbekendtgørelsen, mellem MSO-professorat og fuldt professorat, bortset 773 
fra tidsbegrænsningen og lønniveauet og alt muligt andet, det var, at MSO-774 
professorat det var ikke en leder, og professoratet var en lederstilling. Så mine 775 
MSO-aftaler, med dem jeg har ansat som MSO-professorer, har jo handlet om 776 
hvordan de... fordi du kan sige, de var jo på forskningsmæssigt niveau - der 777 
skal du vurderes professorabel for at komme ind på MSO. Så kan man sige, den 778 
har vi hakket af, vi kan selvfølgelig godt have mere (utydeligt), det er der slet 779 
ikke nogen tvivl om. Men når de skulle udvikle sig, så var det på det 780 
ledelsesmæssige, fordi jeg forventede, de var ledere bagefter... i en eller anden 781 
forstand. Ikke nødvendigvis som personaleledelse, men når de påtog sig at lede, 782 
så tog de jo penge hjem. De påtog sig ledelse for at skabe nye uddannelser. Så 783 
sådan har jeg tolket det... og det ligger jo ikke i det nye talentspor. Så det der 784 
med at hjælpe folk til at blive ledere, give lederkurser og gøre alt muligt andet 785 
og skabe lederskab, det ligger ikke... eksplicit i den nye. Det kan ligge implicit 786 
fordi du kan ligge i det hvad du vil, men så der kommer en stor forskel. Og så 787 
er der selvfølgelig den her store forskel set fra medarbejdernes synspunkt, at før 788 
der blev de jo et eller andet sted professorer med det samme, når de søgte. Og 789 
nu skal de jo fandme sidde og vente 8 år, ikke. Og så kan det godt være, der er 790 
større garanti for at de får det, men... ja, jeg synes ikke at nogle af delene er 791 
særligt gode. Jeg synes det er noget rod begge dele. Og jeg kan ikke helt 792 
forstå... jeg er ikke vild med nogle af delene. Og det jeg især ikke kan lide ved 793 
den nye - nu er jo lige ude af en tangent - det er, altså før i tiden når jeg slog et 794 
professorat op, så kunne der være 10, der blev bedømt professorable, som ikke 795 
var kvalificerede - jeg ansatte jo kun 1. Så der var 9, som ikke var 796 
professorable, men som ikke var gode nok i den givne situation. Der var nogle, 797 
der var bedre. I det nye system, så alle der passerer barren, som bliver 798 
professorable, de bliver jo professorer. Så der er en vis risiko for, at vi 799 
simpelthen sænker niveauet... markant. For der er rigtig mange, som har fået en 800 
positiv professoruddannelse, som aldrig er blevet professorer. 801 

 802 
01:01:04 – I2  Tror du, det lægger et større ansvar hos jer i ledelsen at sørge for at pleje det 803 

her forhold... 804 
 805 
01:01:13 – P  Det er jo derfor, jeg synes, det er noget lort. Der ligger rigtig meget arbejde, 806 

altså... Jeg skal monitorere undervejs. Jeg skal sørge for at følge op og sørge 807 
for, at der er mange flere, altså faste eksterne bedømmelsesudvalg to gange 808 
undervejs. Altså det er mig, der skal sidde for bordenden af det hele hver gang. 809 
Så jeg synes det er, nej (griner). 810 

 811 
01:01:36 – I2  Så jeg hører det lidt som din vurdering, at det kunne meget vel resultere i den 812 

lidt faldende kvalitet, fordi man simpelthen ikke har ressourcerne til at følge 813 
processen ved den enkelte. 814 

 815 
01:01:47 – P  Jamen ikke kun... Der ligger underligt dobbeltpres på lederne, fordi vi så sætter 816 

lektor X på sådan et program her. Det kan være kompetitativt at komme ind og 817 
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alt muligt andet. Så er det jo ikke meningen, at det er alle dem, som kommer på 818 
programmet som skal blive professorer. Faktisk siger man jo - det ved jeg ikke, 819 
om man nogensinde fik skrevet ned - men i ministeriet sagde man, at man 820 
regnede med at 20% skulle ryge undervejs. Det var ligesom hensigten, det var 821 
at 20% skulle vi have sorteret ud herfra, så de bare forbliver lektorer. Men det 822 
sætter jo også endnu et underligt ledelsespres på, hvor du egentlig har sat folk 823 
på, og så smider du dem ud igen... undervejs. Hvor der i andre statslige 824 
organisationer, der ville være mange flere lag. Så ville der være HR, som 825 
bestemmer: nu sætter vi X antal fuldmægtige på lederkursus i at vise potentiale, 826 
jeres årlige MUS-samtale, så kan i komme på Statens leder... de laver jo ikke 827 
en skid andet end lederkurser (mumler lidt), så er det HR-afdelingen, som 828 
sørger for det, og så er det ikke den nærmeste leder. Her er det den nærmeste 829 
leder, som både skal sætte dig på det og smide dig af det... så der er noget med 830 
ledelsesspinnet på danske universiteter, som gør det her rigtig rigtig svært. Men 831 
jeg tror lige, jeg har et sidste spørgsmål, når du siger, at stillingsstrukturen nu 832 
her efter den nye stillingsbekendtgørelse, er blevet mere eller mindre sådan i 833 
virkeligheden transparent? 834 

 835 
01:03:16 - P   (Utydeligt). Det har jo været en joke at få et bedømmelsesudvalg til MSO-836 

professorat, for der findes ikke noget andet sted i verden end i Danmark. Så jeg 837 
skulle jo håndholdt gå ind og sige: hvad er det, vi bedømmer efter? Så det var i 838 
hvert fald ikke transparent. Til gengæld var det jo åbne opslag, hvor folk kunne 839 
søge. Her... Jeg har ikke set helt, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tror, jeg 840 
ved, at RUC og KU kommer til at ligne hinanden. Så vidt jeg kan høre på 841 
vandrørene på CBS, har man lidt skudt det til hjørnet, fordi man ikke helt 842 
vidste hvordan man skulle gøre det. Aalborg har skudt det til hjørne. Aarhus, 843 
der ved jeg slet ikke, hvad de vil gøre. Men men, København og Roskilde 844 
Universitet vil begge to lave det på den måde, som det ser ud lige nu, inden det 845 
bliver helt godkendt i alle organer, med at alle lektorer kan i princippet indstille 846 
sig - man kan indstilles højst to gange i løbet af sin lektorkarriere. Hvis man 847 
ikke får det første gang, man er indstillet, så er der en karensperiode på en eller 848 
to år, inden man kan gøre det igen. Man indstiller sig, hvis og vi - hos os 849 
hedder det faculty expectations. Så i forhold til de her 7 kriterier her på 850 
professor, så må sige: hvor er du og hvordan vil du nå derhen? Hvad er din plan 851 
for hvor du vil hen? Og så er det det, man bedømmer. Så det er transparent i 852 
forhold til, hvordan man kommer ind på det. Det er jo ikke transparent i 853 
bedømmelsen. Der kommer jo til at sidde et udvalg, hvor det ikke bliver 854 
offentligt, hvordan man er vægtet. Så mere transparent i hvad du bliver målt og 855 
vejet på og mindre i selve udvælgelsen. 856 

 857 
  INTERVIEWET AFSLUTTES 858 
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Appendix T 

Interview HR/AU (f) 

 
I = Interviewer 

B = Birgit Honoré 

 
 
 

00:01:12 – I Godt, jamen jeg tænker, vi bare starter med en sådan kort rammesætning, og så 1 
vil vi bevæge os lidt ind på jeres rekrutteringsprocesser og jobopslag, de ting, 2 
som vi har skrevet lidt om. Så vil du ikke øh, sådan for en god ordens skyld 3 
lige starte med at præsentere dig med navn og stilling og hvilket universitet, du 4 
kommer fra?  5 

 6 
00:01:26 – B Jeg hedder Birgit Honoré. Jeg er det, der hedder HR-partnerchef på Aarhus 7 

Universitet, nærmere specifikt på det fakultet, der hedder Health.  8 
 9 
00:01:35 – I Tak. Og øh, sådan hvor bekendt er du med den nye stillingbekendtgørelse, der 10 

kom her i 2020?  11 
 12 
00:01:41 – B Selve strukturen, ja, den er jeg meget bekendt med.  13 
 14 
00:01:44 - I Er der implementeret nye tiltag ude hos jer på baggrund af den her nye 15 

stillingsstuktur?  16 
 17 
00:01:49 - B Det er der naturligvis fordi man bliver altid nødt til at lave tilpasninger, når der 18 

kommer noget nyt. Så det tilretter vi, alle vores ansættelsesprocedurer, som var 19 
dem, jeg henviste til, I kunne kigge på her inden interviewet, de er selvfølgelig 20 
øh, blevet tilrettet i henhold til stillingsstrukturen. Vores kriterier og sådan det 21 
vi måler vores kandidater på, er naturligvis også blevet tilpasset i forhold til 22 
stillingsstrukturen, sådan at den imødegå, øh, imødekommer de krav, der nu 23 
måtte være nede i stillingsstrukturen og så fremdeles. Så vi har faktisk tilpasset 24 
alt omkring øh, ifølge den nye stillingsstruktur, ja.  25 

 26 
00:02:22 - I Er det på Health eller er det på sådan et lidt bredere ude på Aarhus Universitet?  27 
 28 
00:02:26 - B Det, vi kører hvert fakultet, nu ved jeg, at I har talt med min kollega oppe i HR 29 

IT, og han sidder jo med noget helt andet end det jeg gør, så jeg ved ikke hvor 30 
meget i kender til Aarhus Universitet, og er jeg den eneste fra Aarhus 31 
Universitet i taler med, har jeg lige brug for at vide. 32 

 33 
00:02:41 - I Vi har talt med dine kollegaer, men men det kommer kun til at være jer to øh, 34 

til at starte med...  35 
 36 
00:02:46 - B Hvem af mine kollegaer har I talt med?  37 
 38 
00:02:48 - I Åh, jamen var det Carsten, vi talte med.....  39 
 40 
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00:02:50 - B Jamen han sidder i IT, han sidder meget langt væk fra hvad jeg sidder med. 41 
Man kan sige, så jeg er den eneste af HR-cheferne i taler med?  42 

 43 
00:02:57 - I Ja 44 
 45 
00:02:57 - B Godt. Ja, men der kan man sige, Aarhus Universitet vi kører selvfølgelig inden 46 

for en fælles ramme, hvis man kan sige det sådan, men hvert fakultet tilpasser 47 
til sine egne specifikke forhold, fordi der er meget stor forskel på, hvad vi er. 48 
Og det, der er det specielle ved det sundhedsvidenskabelige område, altså 49 
Health, det er jo, at vi hænger så tæt sammen med det regionale 50 
sundhedsvæsen, og det gør, at vi bruger store dele af stillingsstrukturen, som I 51 
refererede til lige før, så det gør de andre ikke. Så hele det kliniske område det 52 
har vi jo i brug, og der er nogle helt særlige ting omkring det. Der er mange 53 
særlige ting, og det tænker jeg også kan være en fordel for jer måske at vide, 54 
det ved jeg ikke, så er det noget serviceinformation, jeg kan give jer, men man 55 
kan sige, vi har rigtig mange øh, hvis man taler om at ansætte, hvis vi, vi kan 56 
tale om unikke CPR-numre, og vi kan tale om årsværk. Og mål på årsværk, der 57 
øh, der har vi måske ikke så mange ansatte på Health, men hvis du måler på 58 
specifikke CPR-numre, så har vi rigtig mange ansatte. Altså virkelig mange 59 
ansatte. Og det har at gøre med, at der er rigtig mange af vores ansatte, de har 60 
en hovedstilling ovre i det regionale sundhedsvæsen, og så er det den anden 61 
stilling, de har, den er hos os. Så har vi selvfølgelig også nogle, der er er ansat 62 
som ganske, hvad skal man sige, ganske almindelige professorer, lektorer osv., 63 
men ren, altså alle dem, der hedder noget med klinisk først, klinisk professor, 64 
klinisk lektor, altså så, så har vi, så har de sådan en hovedansættelse uden for 65 
Aarhus Universitet. Og det gør, at vi har øh, altså det gør, at vi har rigtig mange 66 
CPR-numre gennem hænderne i min afdeling, ja. Og vi har rigtig mange af de 67 
her fraktionsansættelser. Så er der også, så bruger vi også, udover at der er det 68 
her med at folk har en hovedansættelse et andet sted, så bruger vi rigtig meget 69 
det, at mange af vores ansatte, de er måske kun ansat 20% hos os. Altså det er 70 
engang mere fordi de har en hovedansættelse udenfor. Så selvom de er 71 
professorer, så kan det være, de kun er ansat som 20% professor hos os, eller 72 
20% lektor, og så har de en ansættelse et andet sted. Og det er jo fordi det er 73 
nogle måder, hvor vi ser, om vi kan have nogle gode samarbejder med, altså 74 
det kan man jo finde på at sige erhvervslivet, men det er ikke så bredt forstået, 75 
når det er hos os, fordi det er det sundhedsvidenskabelige område, så det vil jo 76 
sige, det det er jo noget med sygehusene i en eller anden facon ik. Men det kan 77 
også have at gøre med, at når vi gerne vil have udlændinge, at vi så netop gør 78 
det, i stedet for at de er 100% hos os, så kan det være, at de stadigvæk har 79 
noget i deres hjemland, hvor de har en ansættelse i deres hjemland, og så har de 80 
en en eller anden procents ansættelse hos os. Så det er mere bare det helt 81 
almindelige hos os, det vi er vant til at håndtere, og der adskiller vi os nok 82 
rigtig meget fra mine kollegaer. Så derfor er vi sådan nogle øh, altså det var 83 
mere for sådan at sige, vi er, vi er, altså alle er forskellige på hver deres måde, 84 
men vi adskiller os meget på det her område, ik.  85 

 86 
00:05:35 - I Jo, det lyder som en anden måde, i hvert fald at gå til det end mange. Nu har vi 87 

jo talt med flere danske universiteter, øh, og det er jo helt klart noget, der 88 
skiller sig ud. Bare lige sådan et opklarende spørgsmål: når I så har dem, som 89 
så er 20% ansættelse hos jer, vil de så vurderes som interne eller eksterne 90 
medarbejdere?  91 

 92 



Page 416 of 459 

 

00:05:51 - B Det er en intern. De er ansat, så snart, det øjeblik du har en ansættelseskonkrakt 93 
hos os, så er det vores ansættelse, og så gælder de almindelige 94 
ansættelsesretslige ting, som som nu er gældende. Vi har også det, vi kalder 95 
tilknytninger. Det er noget helt andet. Det er hvis du fx har det, der hedder, 96 
altså det kan man også kalde ærestitler eller lignende ik, øh, hvis man er 97 
adjungeret professor eller adjungeret lektor, så er du jo tilknyttet en øh, en øh, 98 
professor emeritus, altså når du ligesom er gået på pension, men stadigvæk 99 
bevarer, så har du også en tilknytning, altså så så, så er du tilknyttet. Så vi 100 
skelner meget skarpt mellem hvem vi har ansatte, og dem vi har tilknyttet, og 101 
der findes forskellige måde, hvor du ligesom kan have nogle affilieret. Øhm, ja.  102 

 103 
00:06:31 - I Vil du sige, der er nogle sådan særlige fagområder eller stillinger ude på jeres 104 

fakultet, som er præget i høj grad af enten en over eller underrepræsentation af 105 
kvinder?  106 

 107 
00:06:43 - B Vi har begge dele. Vi har nogle, der er klart overrepræsentation af kvinder, og 108 

så har vi nogle, hvor der er klar underrepræsentation af kvinder, og det er der 109 
en gang mere fordi vi er på det sundhedsvidenskabelige område, så adskiller 110 
det sig sådan. Så man kan sige, at vi har, vi har, hvis du har 111 
sygeplejevidenskab, jamen så kan I nok næsten regne ud, jamen så har vi en 112 
klar overrepræsentation af kvinder, og så kan der være nogle andre områder, 113 
hvor vi har en klar underrepræsentation. Det er også, øh, hvad skal man sige 114 
øh, inden for tandlægefaget, der er der nok også en mere tendens til, at der er 115 
kvinder og så fremdeles. Så vi har faktisk en problemstilling begge veje, hvis 116 
man taler om ligestilling og og eller mangfoldighed, ik, altså at nogle gange så 117 
er det faktisk, så vil vi frygtelig gerne have flere mænd, og nogle gange så 118 
kunne vi jo godt tænke os at have lidt flere kvinder. Så det, vi har faktisk begge 119 
sider.  120 

 121 
00:07:27 - I Okay, hvad hvis man kigger bredt ud over jeres fakultet, vil du så sige, der er 122 

en relativ ligelig fordeling eller eller hælder den til en af siderne?  123 
 124 
00:07:34 - B Der vil du se det, som du kan se på alle andre danske universiteter her hos os, 125 

at jo længere op i det videnskabelige hierarki, du kommer, hvis det, og det er 126 
det videnskabelige område, vi snakker om, vi snakker ikke om hele det, vi 127 
kalder teknisk administrativt personale, det er det videnskabelige område, vi 128 
taler om, ik? Så snart du bevæger dig over i det videnskabelige hierarki, og 129 
kommer op på professorniveauet, så vil du simpelthen se, altså, så sker der 130 
simpelthen det, der bliver færre og færre kvinder.  131 

 132 
00:07:58 - I Ja. Er det også det I ser på jeres ledelsesinstanser? Både øverste og mellemste 133 

ledelse.  134 
 135 
00:08:02 - B Øh. Ja, der er også samme tendens, men altså, men jeg vil sige det sådan, at på 136 

Aarhus Universitet er vi ved at bevæge os i den rigtige retning. Og jeg kan i 137 
hvert fald se i vores egne ledelser, at vi har både, altså jeg ved ikke hvor meget, 138 
I har sat jer ind i vores fakultet, men hvis nu vi tog vores egen ledelse bare for 139 
at starte med den, så så har, altså i vores dekanat, øh, så er vores, altså vores 140 
dekan er øh, en mand, og så har vi 1 kvindelig prodekan og 1 mandlig, øh, 141 
prodekan. Øh, og det er sådan det er. På, hvis vi kigger rundt på institutlederne, 142 
jamen så har vi kun 1 kvindelig institutleder ud af de 5 institutledere, vi nu har. 143 
Ja. Men der er, altså der er kvinder inde i øh, i ledelse, ja.  144 

 145 
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00:08:47 - I Okay. Og det er jo heller ikke nogen, altså, man kan jo tydeligt se ud fra det du 146 
har sendt, at I har nogle sådan ret udførlige skabeloner og vejledninger til jeres 147 
ansættelse. Ved du, hvor sådan udførlige vejledninger, der ligger på øh, på de 148 
andre fakulteter ude hos jer?  149 

 150 
00:09:01 - B Det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Vi vælger at 151 

tilgå det på forskellig vis, og altså, vi har lavet, vi er meget, vi har været meget 152 
udførlige, men vi har også gjort rigtig meget ud af, at vi faktisk gerne vil ud og 153 
tiltrække øh, altså både internationale, men vi vil også, vi vil rigtig gerne også 154 
have, sikre os, og arbejde på den her ligestillingsdagsorden, både på den ene og 155 
den anden. Derfor har vi en meget meget stor omhyggelighed i forhold til hvad 156 
vi har gjort, og derfor er vi også så detaljeret. Og jeg vil nok, jeg vil gætte på, 157 
at vi nok er dem, der er mest øh, detaljeret. I de (utydeligt), vi har her hos mig. 158 

 159 
00:09:42 - I Det ser umiddelbart sådan ud, når man lige kigger, vil jeg sige. Hvordan har 160 

processen været for at udforme de her vejledninger og skabeloner, guidelines, 161 
som I har?  162 

 163 
00:09:50 - B Øøøøh (pause). Ja, det kommer an på hvilket noget af det, du spørger til, havde 164 

jeg nær sagt. Altså de er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo selvfølgelig 165 
altid ledelsen, der siger, at de gerne vil have den her slags, og så bliver de 166 
understøttet af HR i den sammenhæng. Det er meget meget vigtigt for mig at 167 
sige, at alt det arbejde, der er, det er forankret i vores ledelsesstreng, og det er 168 
simpelthen dem, men det er selvfølgelig HR, der meget langt hen ad vejen 169 
understøtter de her processer. Og derfor så har det været, at da vi lavede de, da 170 
vi lavede første rod af vores ansættelsesvejledninger, man skal jo have sådan 171 
nogle procedurer, som er beskrevet, og første rod, vi lavede af dem, der havde 172 
vi simpelthen sammensat en gruppe af, altså på tværs sådan, altså hvor det var 173 
os i HR, der ligesom sad og lavede arbejdet sammen med nogle øh, personer 174 
ude fra det faglige miljøer, som vi havde inde som sparringspartnere, og på 175 
baggrund af det, så skrev vi sammen, og så med jævne mellemrum så var vi 176 
ovre og stemme vores mandat af eller høre ovre i ledelsesstrengen, hvordan de 177 
nu hang sammen, og så tilbage og arbejde videre og så fremdeles. Og der har 178 
det så selvfølgelig kørt med høringsprocesser i, jamen alle de råd og udvalg i 179 
overhovedet kan komme i tanke om (der grines). Så det var første rod, der blev 180 
til på den måde. Siden hen så de tilpasninger der er, det er primært nogle, som 181 
vi i HR laver i samarbejde med vores prodekan, som har ansvaret for 182 
rekrutteringsområdet på Health. Ja. Og så kører vi det, og så hver eneste gang 183 
vi laver noget, så kører det ud i høring i alle råd og udvalg, og hvor vi 184 
diskuterer igås. Så, så det er, alle har mulighed for at blive hørt, hvis det, hvis 185 
det er det, I spørger til. Men men det er sådan det foregår, igås. Og vi har nogle 186 
meget, altså det kan i også se, alt ligger på vores hjemmeside, stort set, stort 187 
set, der er nogle ganske få ting, der ikke ligger der, og det er fordi vi gerne vil 188 
have transparens omkring alting. Så der er ikke noget, der, altså vi vil bare 189 
gerne have det åbent, synligt, klart for alle, hvordan er det i gør sådan noget her 190 
på stedet. Og der tror jeg også, vi adskiller os lidt fra de andre....  191 

 192 
00:11:40 - I Jeg skulle lige til at spørge, er det noget, fordi det ser jo enormt transparent ud, 193 

øh, er det noget, der adskiller sig meget fra de andre fakulteter?  194 
 195 
00:11:48 - B Jeg tror, jeg tror det er mere transparent hos os end det er andre steder. Det er 196 

mit indtryk, ja.  197 
 198 
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00:11:53 - I Nu siger du, der er blevet ændret lidt i øh, i jeres vejledninger og sådan nogle 199 
ting her på baggrund af den nye stillingsstruktur, og også at at den den ligesom 200 
bliver taget op igen, når der er noget, der bliver revideret. Hvor ofte kigger i på 201 
dem igen?  202 

 203 
00:12:04 - B Det gør vi løbende. Hele tiden faktisk vil jeg sige, fordi så er det, det der er, 204 

man kan sidde inde ved skrivebordet og lave vejledninger og procedurer, og 205 
man kan lave alt muligt, og når det så kommer ud og virke, så lige pludselig så 206 
ej, så er der bare noget, hvor man kan se, det er faktisk ikke tydeligt og klart, 207 
eller hov, det er faktisk ikke hensigtsmæssigt, eller et eller andet andet. Og så 208 
samler vi op, og så reviderer vi. Så det er altså simpelthen, det er en ongoing 209 
proces, hele tiden, altså, hele tiden (fumler efter ord), der er hele tiden gang i 210 
ændringer af det, et eller andet sted næsten. Altså så kan det godt være, der lige 211 
er en pause i det, ik (der snakkes lidt i munden på hinanden)… så kommer der 212 
en ny stillingsstruktur, orv, så er det det, vi skal. Så skal I også vide her på 213 
universitetet, der har vores øh, øverste ledelse, altså hvor min dekan jo også 214 
sidder, øh, eller vores dekan sidder, øh, det har øh, besluttet, at de har 215 
simpelthen arbejdet med nogle normer for rekruttering, som vi skal arbejde 216 
indenfor. Og det er jo det, og al det har vi jo også skulle implementere i vores 217 
vejledninger her hos os, og det er de fuldt ud, så vi har simpelthen, lige nu har 218 
vi startet med at have 7 normer for rekruttering, nu har vi 10 normer for 219 
rekruttering. Og det er så også noget af det der gør, at vi har skulle tilpasse os 220 
og modellere det ind i i i vores, så det kan imødekomme. Og når vi har lavet, 221 
det første sæt af normer, vi fik her på Aarhus universitet, de 7, de gik rigtig 222 
meget på, at vi ville internationalisering. Så nu har de revideret normerne for 223 
ganske ganske nyligt, så derfor har vi lige været alle vores vejledninger 224 
igennem. Alt hvad vi havde har vi lige været igennem engang mere. Og det er 225 
ikke så lidt vi har, som i allerede kan se igås. Øh, det har vi lige været igennem 226 
og givet en tur mere for at være helt sikker på, at vi havde det hele med, øh, og 227 
der var der en ligestillingsbrille på, kan man sige. Ja. Og det var, såå, ja.  228 

 229 
00:13:51 - I Hvad tror du, det gør for jeres rekrutteringsproces at i netop har så stort et 230 

fokus på, at det er transparent og ligger offentligt tilgængeligt? 231 
 232 
00:14:00 - B Jamen jeg håber, at det derved også bliver klart og tydeligt også for dem, der 233 

rekrutterer, at øh, der skal, som vi gerne vil rekruttere, at de kan, at de kan 234 
orientere sig på forhånd. Der er i princippet ikke noget de burde blive 235 
overrasket over, men hvor mange tror I, der er inde og kigge? Jeg tror ikke, der 236 
er ret mange. Og det ligger jo både på dansk og på engelsk, altså der er ikke 237 
noget, altså alle burde kunne orientere sig, og vi vil, altså vi vil gerne åbne, 238 
men jeg tror ikke i bund og grund ikke, at der er ret mange, der er inde og 239 
kigge. Men de har muligheden for det. Men jeg tror, på den anden side, så 240 
gætter jeg på, jeg tror dem, altså dem, jeg tror faktisk måske at unge, de yngre 241 
de går måske ind og kigger. Men jeg tror ikke, hvis du først har været i gamet, 242 
så tror jeg ikke, du går ind og kigger så meget. Det er mit, måske.... men det er 243 
en hypotese jeg har.  244 

 245 
00:14:54 - I Det er helt i orden at smide en masse hypoteser ud under det her interview, vil 246 

jeg sige.  247 
 248 
00:14:55 - B Det det, det er faktisk en hypotese jeg har, at jeg tror måske de unge kunne 249 

orientere sig mere. Vi kan nemlig også se, det kan jeg også se, det var også et 250 
af de emner, I interesserede jer for, det her med bedømmelsesudvalg. Altså der 251 
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kan vi nemlig også se, at øh, de unge personer, eller de yngre personer, der 252 
kommer til at indgå i bedømmelsesudvalg, der forekommer det mig, når jeg 253 
lige kigger ned i deres bedømmelser, at de er mere omhyggelige. Og og og, og 254 
også nogle gange nemlig har spørgsmål til, for at være sikker på de nu forstår 255 
tingene rigtigt. Så de gør, så de laver bedømmelserne så de er fyldestgørende 256 
og sådan noget. Og der kan det nemlig godt se ud som om, at jo ældre man er, 257 
jo mere let tager man måske på selve det der med hvordan man laver en 258 
bedømmelse, og de yngre de vil meget gerne have at det nu er, altså sådan, så 259 
det er på baggrund af det, jeg har den anden hypotese, at man måske godt kan 260 
forestille sig, at de yngre, der søger ind, de også er mere opsøgende på 261 
information og googler, og så kan det være, de lige finder, altså finder det der 262 
derude på hjemmesiden, ik. Og vi linker jo til det og henviser til det alle mulige 263 
steder simpelthen.  264 

 265 
00:15:55 - I Tror du, det bunder i sådan en et erfaringsspørgsmål eller en mere i en 266 

aldersbetinget øh,…  267 
 268 
00:16:03 - B Jeg tror det er alder, jeg tror det er klart aldersbetinget. Altså jeg tror også, der 269 

er øh, I er jo også digitalt indfødte ik, altså de generationer der er digitalt 270 
indfødte, der er man bare blevet vant til, at man kan finde svar på alle 271 
spørgsmål ved at google, ik altså. Min gode ven google, jeg kunne ikke 272 
undvære ham/hende, hvad end det nu er for en størrelse, øh. Så jeg tror også, at 273 
det, og hvor de gamle har bare jamen altså, har sådan mere, læner sig tilbage i 274 
erfaringen eller hvad skal man sige. Ja, så jeg tror måske, det er det de unge 275 
(der snakkes i munden på hinanden)… gå ud og søge.  276 

 277 
00:16:38 - I Tror du, det gør noget for den kønsbalance I ser, eller den kønsinklusion I ser 278 

på Health, at I har så transparent en øh, en rekrutteringsproces?  279 
 280 
00:16:48 - B Hmm, det håber jeg da sådan set, for det er jo også en af intentionerne ved det. 281 

Altså. Så håber jeg, at man, at når man kan se, at vi lægger så meget frem, som 282 
vi gør, at vi så også dermed fremstår, altså der er ikke nogen, der er ikke så 283 
mange af de her skjulte ting og sager. Det er tydeligt. Altså så det er i hvert fald 284 
fra min side, og det er også meget mig, der har, altså er bærer af det her med, at 285 
det skal være så transparent, som det egentlig er, ik, og det, altså, og det har 286 
alle så bare fuldt med på, at det er sådan det var. Jeg tror på, at jo mere åben 287 
man er, øh, jo mere ærlig fremstår man og jo mere bør man også kunne stole på 288 
det, ik. Når man har lettere ved, jo mere du kan se og undersøge, jo lettere kan 289 
du også spørge ind, øh. Nu skriver I, at øh, I har fokus på worklife balance, 290 
eller hvad vi nu kunne finde på at skrive ik, jamen så kan man, så kan de 291 
spørge til det ik, altså. I har skrevet det, så hvad betyder det, ik, for man kan 292 
bare skrive ordet worklife balance, men hvad betyder det, ik. Hvad gør I rent 293 
konkret i institut, når I har os ansat, altså. Det jeg mener, så tænker jeg man har 294 
lettere ved at spørge om ikke andet. Og det tror jeg kan være en fordel for de 295 
yngre, jeg tror, det kan være en fordel for kvinderne. Altså man har ligesom en, 296 
man kan måske få en knag af, som sådan en krog, du kan få ned i noget, og så 297 
kan du selv spørge videre ind. Vi kan ikke gøre det mere tydeligt end det vi 298 
gør.  299 

 300 
00:18:08 - I Nej, det ser meget tydeligt ud. Øh....  301 
 302 
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00:18:11 - B Men hvert institut kan jo forvalte det meget forskelligt. De spørger hvad 303 
worklife balance er, og så kan spørge en kollega, og så kan i få to forskellige 304 
svar ik.  305 

 306 
00:18:20 - I Jo præcis. Også fordi det er jo ikke alle, nu siger du godt nok, at I har været 307 

mange indover og lave de her guideslines og skabeloner, men der vil jo 308 
selvfølgelig stadig være nogle, der har været mere ind over end nogle andre, 309 
forestiller jeg mig. Er det også jer, i den her lidt større sparringsgruppe, der har 310 
formuleret det jobopslag, der ligger inde på jeres hjemmeside. Eller den 311 
skabelon i bruger til jobopslag?  312 

 313 
00:18:45 - B Øh, vores ja. Nej, det er det ikke. Den er rent en, som viiii... det foregik på den 314 

måde, at øh, det var, jeg tror, jeg skrev til jer, at hende der ved mest om det her 315 
område, hun er på barsel, øh, men øh, det var så Malou, øh, vi havde en aftale 316 
om, at vi gerne ville arbejde med skabeloner øh, og øh, og grunden til at vi ville 317 
arbejde med skabeloner det var faktisk for, altså vi kunne simpelthen se, at 318 
vores jobopslag de var ikke gode nok, og vi har ikke ressourcer til at kunne gå 319 
ind og understøtte hvert eneste jobopslag, der bliver skrevet fra bunden af. Og 320 
så ville vi gerne sikre os, at de netop var sådan at de kunne, øh, at vi var sikre 321 
på, at de ikke var maskulint biased, så de er lavet sådan, at de, altså vi har lavet 322 
dem sådan, at øh, og kørt dem igennem, og og der er jeg svar skyldig, vi havde 323 
fået fat i sådan en dims, der kunne køre igennem, så man kunne se, hvilken 324 
side. Så de en lillesmule feminint kønnede, ikke ret meget, men det hælder til 325 
den side. Og hvor vi arbejdede ud fra alle de der principper, vi havde undersøgt 326 
en masse på forhånd osv., og gjort ved og sådan noget, og så lavede vi de der, 327 
så lavede vi et udkast til en skabelon, som vi vidste på forhånd var feminint 328 
kønnet, og den lavede vi, selvfølgelig, først og fremmest i samarbejde med 329 
dekanatet, altså vi lavede og så drøftede.... og så sendte vi den i høring ved 330 
nogle af de ledere, der skulle arbejde med det på baggrund af deres input, så fik 331 
vi til sidst øh mokket det sammen til det det nu er. Ja.  332 

 333 
00:20:16 - I Er den endt med stadig at hælde til og være feminint formuleret eller har I nået 334 

en øh...  335 
 336 
00:20:22 - B Den hælder til at være feminin, ja, formuleret. Ikke meget, men den har lige en 337 

til den side. Altså vi skal ikke, det skal jo bruges til det hele, havde jeg nær 338 
sagt, men den hælder, den har lige sådan en derover til, ja.  339 

 340 
00:20:35 - I Hvor meget øh frihed er der for institutlederne til at ændre i skabelonerne, når 341 

de så har et jobopslag, der skal ud?  342 
 343 
00:20:42 - B Der er kun de steder hvor, kan man ikke se, kan I se det inde i skabelonen, I 344 

kan godt se... hvor man kan sætte ind, ja. Og der er noget, altså der har vi også, 345 
der har ovenikøbet sådan, at noget af teksten er faktisk, så det har, det handler 346 
lidt med de her kvalifikationer at gøre. Altså det er der, de er inde. Men hvis 347 
man går ind og kigger på vores jobopslag, så er de utroligt ens. Jeg har faktisk 348 
sådan en lille pudsig historie, fordi vi arbejder rigtig meget med ligestilling her 349 
på stedet, ikke bare, altså ikke bare på Health, men altså på hele Aarhus 350 
Universitet, og i forbindelse med at vi snart skal have sådan en 351 
ligestillingskonference, øh, på Aarhus Universitet, så ville de jo så gerne, så 352 
skulle vi så, blandt andet så skulle der være, udover den fælles del af 353 
konferencen, så skulle vi arbejde med forskellige ting ude på fakulteterne, hvad 354 
vi nu ville. Vores fakultet de ville så netop arbejde med med øh, kriterierne og 355 
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hvordan det nu egentlig var med dem, om der var noget, kunne der være noget 356 
sprogligt nede i dem, som tippede til den ene eller til den anden side, og sådan 357 
noget. Så begyndte de at spørge dem, og de ikke godt kunne få nogle af deres, 358 
vores stillingsopslag, så tænkte vi, hvad pokker vil de med vores 359 
stillingsopslag, for dem ved jeg jo, at de er ikke, altså de er jo ikke, der burde 360 
ikke være noget, der var diskriminerende eller... altså der burde ikke være 361 
sådan noget, og vi ved, at de er lidt feminine. Jamen de ville gerne have dem 362 
der, så tænkte de at de ud fra det kunne drøfte hvad for nogle af opslagene, der 363 
virkede bedst. Jamen de er jo ENS, de er jo stort set ens, ikke (der grines), og 364 
så da vi fik dem tilbage, som om de bare kunne konstatere, jamen at folk brugte 365 
jo de her skabeloner, og det er faktisk en lille ting, der er lidt imponerende. Nu 366 
er I uddannet på et universitet, men jeg kan afsløre for jer, at hvis der er noget, 367 
man ikke er ret god til på et universitet, så er det at gå i takt. Altså nede på 368 
Siemens, der beder man folk om at bakke ind og parkere på en parkeringsplads. 369 
Altså hvis du nogensinde sagde til folk på Aarhus Universitet, at de skulle 370 
bakke ind for at parkere på en parkeringsplads, altså jamen jeg tør slet ikke 371 
tænke på hvad der ville ske. Altså det ville forestille (grin overdøver) alt ville 372 
være, altså, sådan er det jo. Så, men det er faktisk lykkedes os at få 373 
institutterne, og de har faktisk taget enormt godt, jeg tror faktisk, de synes det 374 
er utroligt hjælpsomt med de der skabeloner, så de bruger dem. Og de bruger 375 
dem bare, så de ændrer kun den der lillebitte smule, de nu skal ændre, så derfor 376 
så ser vores opslag i det store hele ud, og så kan der bare være små drejninger, 377 
nej lige det her institut de skal lige, de der kvalifikationer, det går ikke, det er 378 
lige det der, ik.  379 

  380 
00:22:53 - I Er der gjort noget konkret eller særligt for at, for netop at få dem til at tage så 381 

godt imod det eller er det bare opstået sådan lidt naturligt?  382 
 383 
00:23:00 - B Jamen det har jo været en del af en proces, vi har haft, at vi simpelthen så 384 

startede, så startede vi med vejledninger, og så begyndte vi at købe værktøjer... 385 
vi har også, det er en af de ting, der selvfølgelig ikke ligger på hjemmesiden, 386 
det ville jo være lidt underligt, det er, at vi også har prøvet at lave en meget lille 387 
øh, hvad skal vi kalde det, interviewguide eller spørgeguide, som de bruger til 388 
når de kører samtaler. Ja. Og det kan vi selvfølgelig ikke have til at ligge ude, 389 
vel. Men altså, så det har vi også lavet ikke. Så vi har simpelthen til at 390 
understøtte alle de der initiativer, så har vi lige så stille rullet de der værktøjer 391 
ud, og så har jeg som sagt, så er det sådan på, på vores fakultet, der er det 392 
prodekanen for for øh, forskning, som har ansvaret for rekrutteringsområdet, og 393 
som er min tætte samarbejdspartner i den sammenhæng, eller HR's tætte 394 
samarbejdspartner, det er lige så meget mine medarbejdere som det er mig, der 395 
taler med ham, kan jeg sige, så øh, det er superfint. Øh, men så via ham, så 396 
bruger vi ham til at kommunikere ud, ik, og sender vi det hele, altså det kan 397 
godt være, det er os, der understøtter, men det er hele tiden lederne, altså det er 398 
vores ledelse, der står som afsender, ik. Altså så det, først er det dekanatet, og 399 
tager de det op og drøfter det i fakultetsledelsen, og det vil sige, så er vi jo 400 
enige. Så er det ledelsen, der er enig, og så er der jo ikke så meget palaver 401 
længere ude i systemet. Fordi når der så kommer, hvis der er nogle, hvis jeg 402 
sådan skal sige, hvis det nu skulle være nogle, der helt imod forventning, ikke 403 
var helt enige i noget, og de henvender sig i HR, det kan jo godt ske en gang 404 
imellem, og så er alle mine medarbejdere de er jo fuldt ud instrueret i, og ved, 405 
at det er det, de skal. De skal bare sige, jamen vi kan godt høre, hvad det er du 406 
siger, men fakultetsledelsen har besluttet at det er sådan her, det er. Så når vi 407 
skal bruge de her skabeloner, så bruger vi de her skabeloner. (Der tales i 408 
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munden på hinanden)… og så, det er den ene ting. Det har været den der, hvor 409 
man kan sige, det er der, hvor vi kan squeeze en lillesmule igås, den anden det 410 
er, vi har også været meget, som sagt, vi vil rigtig gerne hjælpe jer de første 411 
gange I skal have lavet det her, med at få jeres stillinger over i de nye 412 
skabeloner, og hvis I nu skulle, vi bruger det jo ikke kun på VIP-området, vi 413 
bruger det også på TAP-området, men der kan vi ikke lave skabeloner til alt. 414 
Der findes simpelthen for meget, der er for stor diversitet på det område, men 415 
det er der hvor vi siger, der kommer noget nyt, så skal vi nok hjælpe dem med 416 
at lave stillingsopslag fordi så har vi ligesom det som en artskabelon, som man 417 
så kan modellere indeni. Så vi har hjulpet dem på vej med og både at sige at de 418 
hele tiden kan sige, det er derfor jeg siger, så, man kan ikke gøre det her, hvis 419 
du ikke har ledelsen med 100% og hele tiden, og at de kommunikerer om det 420 
hele tiden og snakker om det på møder og alt muligt andet. Og det gør de. Og 421 
så den anden side, det er det her med, at HR har sagt, vi vil gerne hjælpe jer 422 
med det de første gange, ellers er det faktisk institutterne selv, der skal lave 423 
deres stillingsopslag. Men de er jo simpelthen hjulpet af det her. Man kan en 424 
gang har lavet professoropslag inde i skabelonen, så ligger det der bare.  425 

 426 
00:25:44 - I Som jeg forstår det, så lige når man kigger derinde, så er der 3 udvalg i spil, når 427 

der skal ansættes en øh, en akademisk stilling ude hos jer; søgekomité, 428 
bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg, er det korrekt?  429 

 430 
00:25:54 - B Øh, ja.  431 
 432 
00:25:58 - I Ja, vil det være institutlederen, der bringer folk i forslag til alle de her udvalg?  433 
 434 
00:26:04 - B Øøøøh (pause). Altså, det er lidt, deeeet. Det vil det jo nok være langt hen ad 435 

vejen, tænker jeg. Øh, men ikke institutlederen i sig selv, det tror jeg ikke, det 436 
tror jeg ville være for hmmm, jeg tænker sådan, vil du se det sådan som 437 
institutledelsen. Altså hvert institut har jo en ledelse, og jeg gætter, altså der vil 438 
jeg være der, altså der kan I godt høre, at der er jeg ikke helt på sikker grund. 439 
Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Fordi det er jo nogle meget forskellige 440 
udvalg, du snakker om, men hvis vi nu tager dem hver for sig. Æh. Det der 441 
hedder en søgekomité, det er ikke et udvalg, det er ikke en fast størrelse 442 
nødvendigvis, øh, og der handler det mest af alt om, at man ser, hvad er det for 443 
noget, hvad er det for en type vi gerne vil rekrutteret, hvad er det vi har brug 444 
for. Og så handler det sådan set om, at du får aktiveret den del af instituttets øh, 445 
videnskabelige personale, altså som har, som arbejder inden for det der 446 
område. Aktivere dem så de går ud i deres netværk. Det er sådan set det, det 447 
handler om. Og det er der, hvor jeg også siger, og så er det meget meget 448 
vigtigt, at vi har øje på, at der også, at vi også får kvinder. Der skal simpelthen 449 
være nogle kvinder, der skal ud der, ik. Øh, fordi kvinders netværk er ikke det 450 
samme som mænds netværk. Der kan sagtens være kvinder i mænds netværk 451 
og omvendt, men der er helt 100 forskel på den der del ik. Så det er ikke sådan 452 
en en gruppe, der sidder sammen. Det handler mest af alt om, at vi skal ud, og 453 
noget af det er også det der med, sådan at få bevidsthed ind i alle, altså alle 454 
VIP’ernes hoveder, at når de er ude på konferencer, så er det der, hvor de skal 455 
ud og fortælle hvor lækre vi er på Aarhus Universitet, og hvor lækre de er på 456 
deres institut, og sådan at, så de skal holde de der.... Det handler bare om at få 457 
de der gode forbindelser, og når vi så har de opslag, at de så også kan skubbe 458 
det ud i deres netværk, ik altså. Og vi bruger meget, hvis jeg fordi jeg bliver 459 
lige nødt til at nævnte et lille hop mere tilbage til noget, vi snakkede om før, for 460 
når vi laver opslag, så arbejder vi på Aarhus Universitet meget øh...  461 
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 462 
 463 
(Off record statement) 464 

 465 
 466 
00:29:59 - I Så søgekomitéen skal ikke forstås som sådan en fast størrelse?  467 
 468 
00:30:02 - B Nej. Det, altså det kan jo i bund og grund være du får øh, har rigtig mange i 469 

gang. Det kan også være nogle hvor man siger, men nu er det altså jer, der, I 470 
har lige ansvaret for at gøre en ekstra indsats ik, og det er også, vi er også 471 
begyndt at bruge Linkedin rigtig meget med vores opslag. Og det er jo også et 472 
push, altså så er vi også, vi har vores øh, forskere er simpelthen blevet lært op i 473 
hvordan de bruger LinkedIn også til at pushe ud ik. Altså, sådan virkelig på alle 474 
mulige måder prøver vi at arbejde på det ik.  475 

 476 
00:30:33 - I Når man så sådan kigger bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg, som jeg 477 

forestiller mig i hvert fald, er lidt mere fast størrelse, noget der bliver nedsat. Er 478 
der så, altså nogle formelle kriterier til den sammensætning...  479 

 480 
00:30:45 - B Det er der. Og det står også nede, hvis I kigger nede i øh, jeg kan jo ikke, jeg 481 

kan ikke huske alt sådan noget, der må i lige bære over med mig.  482 
 483 
00:30:54 - I Jeg ved i hvert fald, at i skriver herinde, at det anbefales....  484 
 485 
00:30:56 - B …. der kan i også se, altså der er simpelthen for hver stilling, videnskabelig 486 

stillingstype, så er der nogle, så har vi fastsat nogle krav til, hvordan det 487 
bedømmelsesudvalg skal være sammensat. Og det der, vi vil have nogle 488 
internationale, for vi vil gerne væk fra, at det bare er det der, altså lille snævre 489 
netværk, hvor alle kender alle. Der skal simpelthen være nogle ude fra, uden 490 
for det der miljø, altså, og gerne også fra udlandet, ik altså. Og vi vil også 491 
gerne have, at det er balanceret mellem mænd og kvinder. Men det der er vores 492 
udfordring med det, det er at der ikke er kvinder nok at tage af på de høje 493 
niveauer. Og så slider man også kvinderne op. Så derfor så har vi, altså kan det 494 
være svært for os at få nok kvinder ind i udvalgene simpelthen fx fordi der bare 495 
ikke er så mange professorer, og hvis man ligesom skal putte dem ind i 496 
samtlige bedømmelser, så slider vi dem jo simpelthen op på den opgave. Plus 497 
vi alle andre steder også vil have kvinder proppet ind, så så det altså, der er 498 
sådan en balance nede i det. Så derfor der kan man sige, at 499 
bedømmelsesudvalg, der findes en bestemt formel for: der må være så og så 500 
mange interne og... simpelthen hvor mange skal det være i det, og hvad for 501 
nogle niveauer skal de være på de forskellige, og hvor mange interne må der 502 
være og hvor mange eksterne skal der være. Så man kan sige, der er faktisk 503 
nogle ret faste spilleregler for, hvordan sådan noget det foregår. Og vi har 504 
relativt mange i vores bedømmelsesudvalg, og vi har krav om, at der skal være 505 
relativ, altså at der skal være relativt mange eksterne. Og så har, typisk at 506 
formanden for bedømmelsesudvalget typisk vil være internt, og det er ud fra en 507 
forståelse af, at vi tænker, at de interne kan du bedre klæde på til at de forstår, 508 
hvordan det er vores, hvordan vores kriterier, når de skal bedømme, skal 509 
forstås. Så de kan hjælpe med at oversætte for andre. Det er svært for en 510 
ekstern, altså at have eksterne bedømmelsesudvalgsformænd, fordi de ikke, de 511 
kender ikke AU og AU-kulturen eller Danmark, eller what ever, hvad det nu 512 
måtte være, så derfor vil det som oftest være en intern, der er formand.  513 

 514 
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00:32:51 - I I skriver faktisk, øh, derinde, i forlængelse af hvad du siger her, at majoriteten i 515 
det her bedømmelsesudvalg skal være AU ekstern. Hvad vil du mene at det 516 
giver at have et bedømmelsesudvalg, hvor majoriteten nemlig er ekstern?  517 

 518 
00:33:05 - B Jamen det er der, hvor jeg mener, det vil give, det vil netop give det, vi har 519 

større mulighed, altså du kommer væk fra det der øh, altså, meget tætte 520 
netværk, ik, fordi det har bare være en øh, en tendens til at vi øh, at på Aahus 521 
Universitet uddannede vi lærerne, og så ansatte vi dem også bagefter. Så dvs 522 
det er bare nogle, altså det er hjemmefødning, og de har måske stort set ikke 523 
været ud for Aarhus Universitet, så hvis du også, hvis du har brug for at have 524 
noget internationalt udsyn og have, eller perspektiv på, hvordan man kan gøre 525 
det på andre måder, så bliver man også nødt til, at det ikke bare er dem, der 526 
bliver ved. For de kender kun, de kender dem, der er i Aarhus, ik, der kender vi 527 
alle sammen hinanden, havde jeg nær sagt ik, altså det sundhedsvidenskabelige 528 
område, de kender jo alle sammen hinanden mere eller mindre, ik. Altså, så gør 529 
de i hvert fald inden for speciale, og det er jo netop derfor, altså for at du kan 530 
komme væk fra at få en tendens til at reproducere og få nogle flere ind af dem 531 
vi kender i forvejen, eller som ligner en selv eller noget andet, så skal du have 532 
den der diversitet i det. Og det er det, vi sikrer ved det andet ik. Der får du 533 
noget med noget internationalt perspektiv eller, og vi sikrer også, at der er 534 
kvinder. Altså, der er noget vi kommer til at styre ved at vi siger, vi vil 535 
simpelthen se, der skal være kvinder i. Der skal være nogle udefra. Der skal 536 
være... vi vi, det der er intentionen med det, det er at få åbnet op for flest 537 
mulige parametre i forhold til det udsyn, som et udvalg nu kan have.  538 

 539 
00:34:31 - I Jo. Vil der blive nedsat et nyt udvalg hver gang der er en ny stilling eller vil det 540 

genbruges lidt?  541 
 542 
00:34:36 - B Det, øh, vi genbruger ikke, men der vil jo være en tendens til, fordi det der er, 543 

at man kan sige, når du arbejder med det sundhedsvidenskabelige områder, så 544 
vil du også, så har du også nogle specialer, og der kan være grænser for, hvor 545 
mange du har inden for det speciale. Og derfor kan du ikke undgå at der vil 546 
være nogle tordenskjoldssoldater, som ligesom har det med at komme igen og 547 
igen og igen. Det kan være rigtig rigtig svært ik. Og det skal vi også, og det er 548 
også noget af det vi prøver at have et lille øje på, at det er jo ikke sådan, at bare 549 
fordi der står international, så bruger vi ham der oppe i Norge, og ham bruger 550 
vi hver gang. Altså, arhg, så er vi jo lige vidt. Det er også noget af det, vi lige 551 
prøver at italesætte og holde lidt fokus på, at det det ikke, det skal ikke, det skal 552 
jo ikke være de samme hver gang.  553 

 554 
00:35:18 - I Og så vil sammensætningen måske være forskellig i hvert fald, der hvor man 555 

bliver nødt til lidt at gøre brug af de øh, at de samme kloge hoveder?  556 
 557 
00:35:25 - B Ja. Så nogle gange, altså så kan man sige, så er udvalget ikke ret stort, så altså, 558 

det udvalg, vi kan vælge mellem, er ikke ret stort, så bliver det sådan ik. Det 559 
kan vi ikke gøre noget ved. Og andre gange, så har vi faktisk, altså, hvis man 560 
nu trykker folk lidt på maven, ik, jamen så findes der faktisk andre alternativer 561 
ik. Men før i tiden der ville man nok bare gribe ned i det første og det bedste 562 
navn ik, og så tage det op hver gang. Og der synes jeg, det synes jeg slet ikke 563 
det er sådan mere.  564 

 565 
00:35:52 - I I skriver også i den her vejledning I har til ansættelse af bl.a. jeres 566 

professorstillinger, at begge køn så vidt muligt og under faglige hensyn skal 567 
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være repræsenteret, som så afsøges af den her søgekomité, som vi har snakket, 568 
om inden opslaget kommer ud. Kan du fortælle os lidt mere om, hvordan en 569 
søgekomité afsøger det her, øh, så vidt muligt og under faglige hensyn?  570 

 571 
00:36:15 - B Det var det jeg prøvede at beskrive før, altså det er det her med at sige, det er 572 

når nu, når du som videnskabelig er ude på konferencer og hvor du nu ellers er, 573 
det er det jeg mener. Du skal hele tiden arbejde aktivt med dit netværk. Så det 574 
er egentlig i bund og grund det. Og det er også derfor jeg siger, de også bliver, 575 
altså alle VIP’erne er oplært i at, eller ikke alle, mmm, en stor, en hel del af 576 
dem har vi prøvet at lære op i det her med at bruge LinkedIn, men inden for 577 
lægeverden og det sundhedsvidenskabelige, som er det, jeg kender mest til, jeg 578 
har altid arbejdet inden for det sundhedsvidenskabelige område, ikke altid på 579 
Aarhus Universitet, men men hele tiden inden for det sundheds... så det er det 580 
område, jeg kender til. Og der kender alle alle. Og det gør man også, det gør 581 
man også lidt ude i den store verden eller i hvert fald i nogle bestemte hjørner, 582 
så finder man sådan lidt ud... og det er at bruge de der netværk, men det er også 583 
at lære folk, hvor vigtigt det er, at man aktivt skal pleje de der netværk hele 584 
tiden ik. Altså hvordan arbejder man med networking og sådan noget ik. Øh, så 585 
det er, det er meget ude i det, at du skal, det er ude i netværket at man skal ud 586 
og skubbe til folk og holde kontakterne og invitere folk hertil, altså hvad vi kan 587 
finde på af af aktiviteter. Vi prøver aktivt at udvide den den måde vi gør det på, 588 
også med den måde vi har øh, vores dekan han lavede en strategi om - I spurgte 589 
til det her med at være ansat eller ikke ansat i begyndelsen af vores snak – og 590 
øhm, det var der, hvor jeg sagde, at man kan også adjungere folk. Vi har 591 
arbejdet helt aktivt med at vi lavede.... jeg tror, var det 50 eller var det 100, 592 
(snakker med sig selv), jeg tror, vi adjungerede 50 øh, professorer fra det store 593 
udland. Dem kaldte vi så, normalt kalder man vi det bare adjungerede 594 
professorer, men vi kaldte dem Skou-professorer, Skou han har fået en 595 
nobelpris for Aarhus Universitet, altså fra vores område, og sådan en øh, så en 596 
ære for ham. Og så adjungerede vi de der, og det der var kravet for de her, det 597 
var, at de professorer, det var, at de skulle komme fra et top-100 universitet ude 598 
i den store verden. Og det er jo med til, så vi har været aktivt, og alle 599 
institutterne har været ude og få nogle adjungerede professorer, altså nogle 600 
professorer, som er tilknyttet ude fra den store verden, som kommer ude fra øh, 601 
altså fra øh værdifulde, store universiteter, øh, og så på den måde så får man 602 
også netværk ind. Så kommer de herover og holder gæsteforelæsninger for os 603 
eller kommer over for måske at forelæse eller hvad hedder det, og forsker lidt 604 
sammen med nogle, og så på den måde får vi øh, udvidet vores netværk. Så vi 605 
har arbejdet rigtig meget med at prøvet og tilknytte nogen til os, og så er det 606 
også, at vi efterhånden får rekrutteret flere, der kommer fra andre steder, og så 607 
på den måde får vi forhåbentlig de her netværksmøder også til at køre. 608 

  609 
00:38:54 - I Spændende. I skriver også herinde omkring med shortlisting, og der er også 610 

sådan noget vejledning til det, men vil der være nogle stillinger, som sådan 611 
oftere end andre gør brug af shortlisting hos jer?  612 

 613 
00:39:07 - B Øh, de bruger faktisk ikke shortlisting ret meget, hvis, her, altså og det kan jeg 614 

jo sige, ovre på vores øh søsterfakulteter, NAT. TECH., øh, det 615 
naturvidenskabelige område, der kører de shortlisting på samtlige af deres 616 
videnskabelige stillinger i de, jeg tror de kører i to forskellige øh, modeller 617 
derover, og dem kan jeg ikke redegøre nærmere for, de kører shortlisting på 618 
næsten samtlige af deres. Vi kører kun shortlisting på øh, udvalgte af vores 619 
videnskabelige stillinger, og det vil typisk være på de brede opslag, for det er 620 
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for meget, altså, vi lægger simpelthen bedømmelsesudvalget ned, hvis de skal 621 
øh, hvis de skal sidde og og bedømme 100 professorer, der ansøger. Så der 622 
bruger vi shortlisting. Men vi shortlist... altså den shortlist, vi laver, er ikke en 623 
meget hård shortlist. Den er faktisk, vi har, altså hvis der måske er 100 624 
ansøgere, i må ikke, altså jeg kan ikke lægge hovedet på blokken, men så vil 625 
der nok, så vil der måske typisk nok blive shortlistet altså på den anden side af 626 
10, og måske nogle gange, og det kan også sagtens være 20, øh, personer ind, 627 
altså så der stadig er... det er på den måde. Vi kører ikke sådan benhårdt ind.  628 

 629 
00:40:21 - I Det er så fint. I forhold til, når man så skal, når der skal vurderes de her 630 

kvalifikationer i en rekrutteringsproces, så skriver I inde i det her dokument om 631 
kriterier for ansættelse, at jeres bedømmelsesudvalg vil give en score ud fra de 632 
her kvalifikationskriterier. Er der noget, du vil mene, vægtes højere end andet i 633 
den samlede vurdering? 634 

 635 
 636 
00:40:43 - B Øh. Det bør der jo sådan set ikke være. Men jeg kan ikke, altså, jeg sidder ikke 637 

og kigger ned i de der bedømmelser, så det kan jeg ikke, det har jeg faktisk 638 
svært ved at udtale mig om. Men det burde der faktisk ikke, det burde der jo 639 
ikke være - men, øh, det vi jo har forsøgt med de kriterier, vi har, det er jo 640 
faktisk at prøve at balancere, så det er den hele forsker. I gamle dage, altså i, 641 
altså dengang jeg kom til for, det ved jeg ikke, hvad er det 14/15 år siden eller 642 
sådan noget, ikke, så tror jeg, der da er der ingen tvivl om, at det man lagde 643 
vægt på nede i en bedømmelse, det var forskningsdelen. Og så tror jeg måske, 644 
så havde man sådan lige lidt på uddannelsesdelen, ikke. Men nu prøver vi jo 645 
faktisk at komme omkring den hele, den hele forsker, hvis man kan sige det 646 
sådan, ved vores kriterier. Men der er jo ingen tvivl om, at der jo ikke nogen 647 
mennesker, der kan rumme altså, altså både lige fra, nu skal jeg lige tænke, 648 
altså, sådan, der er jo noget du, det er ikke alt, du kan have sort bælte i, kan 649 
man sige. Der er nogen, der er lidt, der er mere, lidt mere, uddannelsesagtige 650 
end andre, nogen, der er helt vildt tunge på forskningsdelen - og dem, der er 651 
helt vildt tunge på forskningsdelen, de har typisk også en masse vejledning af 652 
ph.d.-studerende og alt det her kørende, og det er der jo nogen, der ikke er så 653 
tunge på. Og, altså, der er jo forskel. Og så er der nogle, der er vanvittig 654 
dygtige til samarbejde med erhvervslivet, ikke? Altså dem der, der virkelig 655 
kan, øh, curle rundt ude i, øh, og netværke og alt sådan noget, igås, og sam.. 656 
Altså, det er jo nogle andre typer, ikke. Så nogle gange, så kan det jo, altså, så 657 
vil det, altså, forskning, altså, forskning og uddannelse, det er jo egentlig 658 
kernen af det, vi laver, ikke, og forskning vil altid betyde sindssygt meget - 659 
men vi vil faktisk gerne have den hele forsker, og derfor så prøver vi at sige, 660 
det skal også kunne, det skal kunne stå på fire ben, altså, når vi lever en, en 661 
faglig bedømmelse. Det skal stå på de der fire ben, ikke. 662 

  663 
 664 
00:42:35 - I Jo. Jamen, vi bed, vi bed faktisk også mærke i det her med en 665 

helhedsvurdering, eller det hele billede af en ansøger - og der skriver I også, at 666 
længden af eventuel orlovsperiode tages i betragtning i forhold til aktiv 667 
forsknings tid. Hvordan tænkes den her orlovsperiode ind sådan helt praktisk i 668 
aktiv forskningstid?   669 

 670 
00:42:56 - B Jamen, det er jo simpelthen hvis, altså, det, der er, det, der er tænkt på, helt 671 

lavpraktisk, det er dem, der er på barsel. Og det kan jo både mænd og kvinder 672 
nu om stundet, igås. Men det er jo, det er jo netop dem. Og det er der, der bare, 673 
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hvor man må sige, når de sidder og kigger på det, så kan det godt være, at der 674 
ligger tre barsler, jamen så skal man bedømme, hvor, hvad er tyngden af det 675 
forskning, de så har lavet, og så trække i forhold til, at der, øh, altså, i de 676 
perioder, der har været, så skal man ikke, ‘jamen denne her person har lavet 50 677 
videnskabelige artikler, og, og den her person har kun lavet 10’. Men hvis den, 678 
der har lavet 50, ikke har haft tre, øh, barselsperioder, igså, jamen så, øh, det 679 
skal man tage højde for, når man vurderer. Og det er netop måden, hvor vi 680 
prøver at sige, at, at det er en af de måder, vi kan prøve at ligestille mænd og 681 
kvinder mere. Altså, selv om jeg godt ved, at mænd også begynder at tage 682 
barsel. Tell me about it. Jeg har op til flere i afdelingen (der grines), mænd, 683 
som skal på barsel. 684 

 685 
00:43:54 - I Ja, men det har jo overvejende været kvinder i lang tid, så det er jo naturligt, at 686 

man.. I, I refererer også til potentialet som noget, der skal tages højde for i 687 
billede af sådan den hele ansøger. Og det synes vi var lidt interessant. Altså, 688 
hvordan vurderes potentiale? Ligger der ligesom nogle, øh, nogle skabeloner 689 
eller nogle guidelines til at vurdere potentiale?  690 

 691 
00:44:19 - B Nej, det gør der ikke. Men det har jo, altså, du kan jo se potentiale på mange 692 

måder. For du kan jo se, hvor hurtigt har de kunne rykke, hvad skriver de nede 693 
i deres, altså, når de skal lave forskningsplan, hvad er deres visioner på 694 
området, altså, hvilke tanker. Altså, det er jo på den måde - der kan du jo godt 695 
se, om der er noget potentiale, ikke. Du kan også se, at ‘hold da op, det var da 696 
godt nok tidligt, at den der person i sin karriere begyndte at skrabe ekstern 697 
finansiering med hjem’, eller hvad det nu måtte være. Det viser jo ingen noget, 698 
altså. Så er der jo potentiale. Altså, du kan jo se potentiale på alle mulige 699 
måder, tænker jeg. Det tror jeg ikke, at man sådan kan skrive sig ud af, det tror 700 
jeg ikke. 701 

 702 
00:44:55 - I Nej, men det er jo også det. Så det bliver lidt op til øjnene, der ser... 703 
 704 
 705 
00:44:58 - B Det bliver subjek.. Det er en, det bliver en, det bliver jo en subjektiv vurdering 706 

- den tror jeg simpelthen ikke, man kan, man kan, øh, objektivt måle/veje sig 707 
ud af det, det tror jeg ikke. Der tror jeg, du, der må man kigge på, hvad ser vi 708 
her, ikke. Og, og det der ord, det har jo netop også, det er også et af de steder, 709 
hvor det netop er for at prøve at give, at kunne bedre kunne ligestille 710 

 711 
00:45:21 - I Ja, og i, sådan, i forbindelse med også netop at ligestille, så skriver I jo også 712 

her, at I, i både jeres skabelon til jobopslag, og også I jeres normer for 713 
rekruttering, at I, øh, I opfordrer til i opslaget, hvis at underrepræsenterede køn 714 
udgør mindre end, hvad var det, mindre end 25 procent i den ansættende enhed, 715 
øhm. Nu så vi jo. Altså, vil den se sådan ud opfordringen, som den ligger inde i 716 
jeres skabelon nu også, eller er der sådan lidt frihed til, at man vil kunne 717 
omformulere det afsnit? 718 

 719 
00:45:46 - B Ingen. 720 
 721 
00:45:47 - I Ingen frihed, okay.  722 
 723 
 724 
00:45:48 - B Totally bunden. Og den der, den er bunden helt op fra bestyrelsen, så den kan 725 

jeg ikke røre ved. Lige meget hvor meget jeg måtte ønske det. 726 
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 727 
00:45:55 - I Hvor længe har I brugt den opfordring? 728 
 729 
00:45:57 - B Den er, den er ret ny. Vi har hele tiden haft, en, en en formulering inde i vores, 730 

øh, tekster om, at vi gerne vil have ansøgere af begge køn og bla bla bla, men 731 
det her, det er den, det er helt, helt nyt, øh, som er kommet ind i forbindelse 732 
med vores seneste ligestillingshandlingsplan for Aarhus Universitet. Og det har 733 
vi så som sagt omsat allerede i vores, og det er det, der er det gode for os, det 734 
er, at vi har de der skabeloner, så det gør, at vi ligesom kan pushe det ud og 735 
have en opmærksomhed på det hele tiden. De andre, øh, fakulteter, som ikke 736 
arbejder med skabelonerne, der er det meget sværere at pushe det ud, og så få 737 
det, altså. Altså, her der er det sådan, så får de ligesom, der er hele tiden sådan 738 
en awareness; altså, prøv nu lige og tænk over, skal vi lige kigge på det her, 739 
skal vi lige have den formulering den her gang - eller hvordan og hvorledes. 740 

 741 
00:46:42 - I Har man nået at kunne se, om det har påvirket noget, at den er kommet ind?  742 
 743 
00:46:46 - B Nej, nej, det er helt nyt, det er helt nyt, så det kan vi ikke se.  744 
 745 
00:46:50 - I Vi har, altså, nu har vi jo talt om det her med, at institutterne ligesom også har 746 

lidt frihed - der selvfølgelig nogle ting, der ligger meget fast i jeres 747 
vejledningen, men der er også lidt frihed til at gøre, hvad der vurderes bedst. 748 
Og en af de ting, der står, er, at retningslinjerne til bedømmelsesudvalgene, er 749 
en ramme som hvert, øh, fakultet har mulighed for at tilpasse. Er det dit indtryk 750 
at sådan fakulteterne går meget forskelligt til, til arbejdet med 751 
bedømmelsesudvalg eller? 752 

 753 
00:47:17 - B Jeg har svært ved at svare på det. Øh. Men jeg kan jo se, at de kriterier, vi har, 754 

de er meget, altså, de er forskellige på en eller anden facon. Og jeg, øh, jeg, 755 
altså, og det er forskellige tilgange, vi har haft til det. Og jeg kan ikke forklare, 756 
øh, hvad, hvorfor det er sådan. Det tror jeg også har noget med de, øh, altså det 757 
har noget med de traditioner, man, man kommer fra, ikke. Altså, hvad skal man 758 
sige, på det naturvidenskabelige område, ikke, jamen der har man sådan 759 
naturligt fokus på sådan noget veje/måle noget, ikke, altså, så det vil deres 760 
kriterier typisk bære præg af. Og, og vi er jo sådan set også, selvom vi er det 761 
sundhedsvidenskabelige, så det jo også et naturvidenskabeligt område - de kan 762 
også godt lige have en lidt en, en, de kunne godt tænke sig, at det var mere 763 
måle/veje inden for vores, men det er der, hvor vi siger, ‘jamen det kan vi 764 
faktisk ikke have, fordi, øhm, det kan være rigtig svært’. Altså, de kunne godt 765 
tænke sig, at der stod, at hvis du har så og så mange videnskabelige 766 
publikationer, så er du bare en fantastisk dygtig professor, ikke. Og det er det 767 
ikke, fordi ti publikationer inden for et fagområde, øh, det kan være, øh, en 768 
rigtig dygtig en, men hvis de ti publikationer inden for et, et andet, jamen så er 769 
det ikke en, der er dygtig, fordi der er, der er, der kan det bare, der er det sådan 770 
nogle artikler, man bare kan knalde ud sådan her (der knipses), ikke. Og så er 771 
det måske 50, så nogle steder der kan det bare være en artikel eller to artikler, 772 
der gør, at de, eller noget kan have at gøre med lige præcis hvilke tidsskrifter, 773 
de er kommet ud i. Men det er ikke det samme tidsskrift, der er gældende for 774 
en tandlæge eller for en, øh, retsmediciner, som der jo, eller en biomediciner. 775 
Altså, det er så forskelligt, så derfor så har, har, så kan man egentlig ikke ret 776 
godt, kan vi egentlig ikke ret godt sætte de der måle/veje-ting, vel, selvom vi 777 
godt kunne have en hang til det. Så der vil være nogen, der har en meget, en 778 
tendens til det der måle/veje, ikke, og så kan man sige oppe på Arts, altså, det 779 
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hum, altså, det der, det mere humanistiske, øh, øh, del af Aarhus Universitet, 780 
ikke, altså, der, øh, de er jo lidt mere langhårede, ikke. Det er jo noget med ord, 781 
ikke, altså. Det er jo noget andet. Det er noget helt andet, de, de snakker om 782 
der. Og, for eksempel deroppe, der, altså, der er det jo netop, hvis du har 783 
skrevet en “dims” i løbet af tre år, så er det bare “way”, altså (der grines), fordi 784 
det er jo bøger eller et eller andet helt vildt, ikke. Altså, så man kan ikke, man 785 
kan heller ikke have det samme på et universitet. Altså, der er vi simpelthen for 786 
divers, og vi kan ikke engang have det på et fakultet - og vi kan ikke engang 787 
have det på et institut. Altså, nå, jeg ved ikke, svarede det, jeg ved ikke, om det 788 
svarede på dit spørgsmål. 789 

 790 
00:49:34 - I Jo, jamen det gjorde det. Det var det, det gjorde det helt bestemt. Så hvis vi lige 791 

prøve at blive i det her 'måle/veje’ bare lige tre sekunder endnu, og det er helt 792 
fint, hvis det bliver din egen vurdering - men hvad vil du mene, var sådan en 793 
optimal kønsbalance?  794 

 795 
00:49:53 - B (lang pause). Øhm. En optimal kønsbalance (lyd).  796 
 797 
00:49:56 - I Altså, er vi ude i, at det er en 50/50, eller er det en 60/40, eller kan man i 798 

virkeligheden, øh, sætte tal på det? 799 
 800 
00:50:06 - B Øh, altså, det, det mener jeg, jeg mener som udgangspunkt ikke, at man kan 801 

sætte tal på. Det, det jeg ville tage som en rettesnor, øh, og det, det er så bare, 802 
men det har så en anden ting, som jeg ikke bryder mig om, øhm. Der er jo 803 
efterhånden mange flere kvinder end mænd, der kommer ind på medicinstudiet, 804 
og det synes, det er en rigtig uheldig udvikling, hvis du spørger mig - det er 805 
ikke godt for, det er ikke godt for, øh, for vores samfund, at du har for mange 806 
kvinder inden for sådan et, et, øh, for eksempel for det erhverv. Øh. Men hvis, 807 
så et eller andet sted, så ville jeg jo sige, at det burde jo være sådan, at antallet 808 
af studerende, og det kommer jo så også, så kan du også se det nede på ph.d. 809 
niveau, der har vi jo mange flere kvindelige ph.d.er, end vi har mandlige, og så 810 
falder den lige så stille, når du kommer op ad i fødekæden, ikke. Den vender 811 
ligesom modsat. Og det, jeg vil sige, det var, altså et eller andet sted ville jeg jo 812 
synes, at det var naturligt, at den kønsbalance, der var, den, skulle afspejle det 813 
antal mennesker, der er inden for det pågældende fagområde. Det ville jeg 814 
sådan sige, altså. Så det ville være mit svar. Men det er så der, hvor jeg så 815 
siger, at, at, at det er der, hvor man så kan diskutere, om det er hensigtsmæssigt 816 
- tandlæger, der er også mange flere kvinder end mænd, ikke, og det, det er der, 817 
hvor, der er der, hvor. Og så er der jo nogle fag, øh, ikke nogen hos mig, men 818 
der er jo nogle andre fag, nogle af de naturvidenskabelige, der har du mange 819 
flere mænd, ikke, altså. Øh, altså. Men, men jeg ville jo synes, at det var 820 
naturligt, at det afspejlede, på en eller anden facon, den, øh, den volumen, det 821 
antal, der er, ikke, altså. Fordi jeg vil jo ikke synes, at man skulle have 50 822 
procent, øh, kvinder, hvis der nu ikke bliver uddannet ret mange, fordi de så 823 
ville de ikke være dygtige nok, altså - eller mænd, eller, eller hvad det nu end 824 
var. Forstår I, hvad det er, jeg prøvet ar sige? 825 

 826 
00:51:47 - I Ja, ja, helt sikkert, ja. Vil du sige, hvis man kigger sådan lidt generelt, og ikke 827 

kun på AU, men at der er et, et problem med kønsbalance på det akademiske 828 
område?  829 

 830 
00:52:00 - B Det er der da. Jamen det er da der – og det er jo derfor, vi arbejder med det, 831 

igås. Altså det er der jo, fordi der er flere mænd, end der er kvinder - væsentligt 832 
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flere. Altså, og der er helt klart også noget i det videnskabelige miljø, der gør, 833 
at det kommer til at favorisere, at der er flere mænd end kvinder, fordi der er 834 
noget med menneskets natur. Og det kommer vi aldrig, det kan vi ikke ændre 835 
på, altså - det er i hvert fald min egen holdning, det er den der med, shit der er 836 
nok noget i min, jeg tror, det er i menneskets natur, ikke, øh, eller mænd og 837 
kvinders natur, der er forskellige. Jeg tror, mænd som udgangspunkt er født lidt 838 
mere risikovillige, altså det har simpelthen at gøre med fra stenalderen, der 839 
skulle man ligesom ud og jage noget vildt, og, øh, og der var nogle ting, man 840 
sådan skulle gøre. Altså, noget der ligger nede i os, øh, nedarvet gennem 841 
generationer, igås, og de har skulle, de er mere risikovillige og mere, øh, altså, 842 
sådan udadfarende og alt muligt andet - der kvinderne, de skulle stå hjemme 843 
ved kødgryderne og have styr på det der. Og det kommer også til at præge den 844 
måde, så den, som man kommer til at være på et universitet på. Øhm, på et 845 
universitet er det, det er jo et vildt konkurrencebetonet. Helt vildt 846 
konkurrencebetonet. Og det, øh, oh du har det første lange stykke tid i din 847 
karriere, du kan jo, hvis du er, det er, det er jo ikke ualmindeligt, at du måske er 848 
oppe mod 40 år gammel, inden du egentlig får en fast stilling. Og det er jo 849 
også, der, kvinder har jo været vant til hele tiden at skulle sikre, øh, og jeg ved, 850 
at det er mine små lommefilosofier og alt muligt andet, ikke, men, men, men 851 
jeg tror nu nok, at der måske kunne være sådan en vis hold i det, ikke. Men, 852 
men, men måske har det været sådan et eller andet, det er svært for kvinder at 853 
skulle, øh, altså, hele tiden at skulle tænke på, at jeg skal ud og skaffe 854 
bevillinger og, øh, til at finansiere mig selv - og samtidig så har jeg ikke en 855 
fast, jeg er alligevel ikke rigtig garanteret noget, og jeg skal også have børn - 856 
og hvordan skal jeg få det indlagt i min karriere og, øhm, og økonomisk 857 
sikkerhed og alt muligt andet. Og der tror jeg måske mænd er sådan mere 858 
‘jamen, jeg skal sgu nok skaffe pengene’. Altså, ‘det skal nok gå alt sammen’ - 859 
og altså, være sådan en mere, sådan ‘det finder vi ud af’ agtigt. Og der tror jeg, 860 
at kvinder, de, de er ikke så risikovillige, og de kan ikke lide den usikkerhed, 861 
der er, og sådan er vores system bare født. Altså, det er simpelthen bare født 862 
med, at den videnskabelige stillingsstruktur, den er sådan, at den første 863 
videnskabelige stilling, du kan få, hvor du blev fastansat, der er du jo lektor. 864 
Indtil da er der ikke en fast, en lektorstilling er jo en slutstilling, og det er først 865 
der, det kommer til at indtræffe. Og det er sent. og det vil, det tænker jeg, det 866 
favoriserer, det favoriserer, øh, mændene, hvis du ikke gør nogle helt andre, 867 
altså, gør nogle andre ting, ikke, øhm.  868 

 869 
00:54:30 - I Tror du sådan noget som tenure-tack og promotion-track, som der jo lidt er lagt 870 

op til i den nye stillingsstruktur, at det kommer til at have nogen indvirkning på 871 
den, sådan, kønsbalance og kønsinklusion, man ser på universiteter? 872 

 873 
00:54:46 - B Altså, det var jo, det er jo, altså, det tænker jeg, at det er jo noget af det, det 874 

burde gøre - det burde både være kvinder og internationalt. Det burde det gøre. 875 
Det der så en gang mere, det er jo så netop det der med, at hvis du ikke, øh, på, 876 
på de lavere videnskabelige niveauer, øh, altså, det er jo fordi, det er jo ret 877 
tidligt i karrieren, at du skal have dem sat over på at få de her tenure, øh, 878 
tenure-forløb ikke sandt, øh, og det, det falder lidt sammen med, at det er også 879 
typisk det tidspunkt, hvor kvinder de skal have børn på. Og så er det altså, at 880 
når man så kører de der tenure-forløb, så er det jo typisk, at der tager du de 881 
bedste - og der er det bare sværere for kvinderne, selvom, også selvom du 882 
ligesom siger at målt relativt til den aktive forskningsverden. Det er bare 883 
sværere. Fordi, nu har I jo ikke selv børn, men det har jeg, jeg har tre af 884 
slagsen, og der, jeg har haft syv år af mit liv, hvor jeg ikke sov om natten. Øh, 885 
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altså, fordi sådan er det bare, og, øh, det er da lykkes mig at lave en vis form 886 
for karriere ved siden af alligevel, ikke, men, øhm, men der er bare altså, at 887 
hvis I kan forestille jer, hvad det gør ved ens hjerne, at man bare ikke får sovet 888 
nok om natten, ja. Ja, ja. Og det tænker jeg, der er, der er bare et eller andet 889 
nede i det der, men nu spørger I, og det kan jeg ikke. Det er jo lommefilosofisk 890 
det her, ikke. Nu siger jeg bare, hvad det er, men der tror jeg bare, der er noget, 891 
der er noget, der gør, at det er smaddersvært at opveje, øhm. Så før end du får 892 
reel ligestilling mellem kønnene, også i forhold til børn, og det kan du aldrig 893 
helt få, fordi det er nu engang kvinden, der skal gå, igås, og man sover ad 894 
helvedes til det sidste stykke tid af graviditeten, fordi du hver gang man skal 895 
vende sig om, så er det, man skal, det er ikke noget, man bare gør det, det er et 896 
projekt - det er der, hvor man overvejer, ‘er det virkelig nødvendigt, at jeg 897 
vender mig om på den anden side’, okay, det er det så, okay, det gør man så. 898 
Og så vender man sig om, og så arrangerer man fire puder og alt muligt andet 899 
rundt omkring, for at man ligesom kan være stakket op - eeeej (der grines). 900 

 901 
00:56:42 - I Ih, hvor vi glæder os altså (der grines). 902 
 903 
00:56:46 - B Ej, det er fantastisk at få børn. Det skal I ikke afholde jer fra. Men det er mere 904 

bare, der er også sådan - der er lige sådan nogle ting der, der gør. Og der er 905 
ikke nogen grund til at vække manden, for der er ikke nogen grund til, at der er 906 
to, der ikke får, altså, sovet om natten, altså. Så, det, man skal ikke være to 907 
oppe om natten, der er vågen. Altså, det er det der med, at man skal finde 908 
nogen måder, når man nu får børnene, ikke, så man skiftes til at have noget, så 909 
man bare en gang imellem kan få sovet om natten. Nu er jeg bare sådan en, der 910 
vågnede bare ved, at det sagde ‘iv’ i den anden ende af lejligheden, og det hørte 911 
min mand overhovedet ikke. Så jeg vågende uanset hvad. Ja. 912 

 913 
00:57:22 - I Ej, nå, og ikke fordi, det ikke er enormt spændende, men prøv lige, jeg trækker 914 

den lige lidt tilbage til noget rekruttering ude hos jer – eller sådan generelt det 915 
her sådan med kønsinklusionen og kønsbalancen og en arbejdsplads – det 916 
behøver ikke specifikt at være Aarhus. Men hvem vil du mene har ansvaret på 917 
en arbejdsplads for netop at, sådan, kønsbalancen, den fremmes eller den 918 
opretholdes?  919 

 920 
00:57:44 - B Hvem der har ansvaret? Det har ledelsen.  921 
 922 
00:57:48 - I Er også ledelsen, der påtager sig det ansvar i praksis, vil du sige?  923 
 924 
00:57:51 - B Ja, det vil jeg sige, det er på Health. Ja, det kan jeg sige. Det er ledelsen, der 925 

har ansvaret, og så har vi alle sammen som medarbejdere også et ansvar for det 926 
i form af, at vi kan, altså, jeg er også selv leder, det ved jeg godt, ikke. Men, 927 
hvis du nu siger, der er noget, der er noget, der er noget ledelse, og hvis 928 
ledelsen ikke har fokus på det og ikke vil det, så kommer det bare ikke til at 929 
ske. Men vi kan alle sammen som medarbejdere på hver vores måde være med 930 
til at præge det, være med til at sætte det på dagsordenen i de møder, vi, øh, vi 931 
deltager i, altså. Og det, og der synes jeg, altså, så man skal ikke bare læne sig 932 
tilbage og sige, ‘det er ledelsens ansvar – jeg kan ikke gøre noget’. Jeg mener 933 
altid, at man også selv kan gøre noget - så det var bare lige for at balancere. Det 934 
er ledelsens ansvar, men jeg mener sådan set også, at vi alle sammen hver især 935 
har et ansvar. Og både, og også med at ville være med til at arbejde med de, og 936 
også at arbejde med os selv og vores egne, øh, perspektiver på verden omkring 937 
os og lade os udfordre - for ellers så får vi jo ikke rykket på noget. Altså, hvis 938 
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man bare bliver ved med at sige, at ‘sådan har det altid været’, så kommer vi 939 
ikke nogen vegne. Og der kan jo nok godt sidde et par stykker sådan her, igås, 940 
(hun lægger armene over kors) altså, der er også noget, hvor man må lade sig 941 
udfordre og sige ’nå, men det kan sgu godt være. Det lyder da interessant og 942 
lad mig nu høre, hvorfor siger vores dekan nu, at vi skal gøre det her’. Og nu 943 
var det for øvrigt ‘det min tur, og det var mig, der skulle have det der lektorat 944 
her næste gang’, ikke, altså. ‘Hvorfor siger han nu, at vi skal noget andet’, ikke. 945 

 946 
00:59:14 - I Ja, er det også ledelsens ansvar så at skubbe til dem, som netop lægger armene 947 

lidt over kors og ligesom at få motiveret dem og engageret dem i en i 948 
forandringsproces?  949 

 950 
00:59:24 - B Det skal, det kan ledelsen, men det kan vi jo også som kolleger, altså, når vi 951 

godt ved, at ham der, der sidder over i hjørnet, igås, så kunne man godt en gang 952 
imellem lige vippe over forbi og sige ‘skal vi ikke tage en kop kaffe sammen’ 953 
og så lige få skubbet lidt til noget - det kan man jo nogle gange godt, ikke, 954 
altså. Så, så man kan ikke bare lægge dem, altså, vi, der, der tror jeg også, der 955 
skal vi alle sammen prøve at skubbe lidt til det og hjælpe hinanden til at åbne 956 
og øjnene og se det på en anden måde, ikke. 957 

 958 
00:59:48 - I Helt sikkert. Nu nævnte du tidligere det her med, at I jo hos jer også står i en 959 

sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, måske, akademisk situation, hvor I 960 
også har en masse fagområder, som er præget af en overrepræsentation af 961 
kvinder. Vil du sige, at der er lige så stort fokus på at hyre mænd ind i det 962 
kvindedominerede fagområder, som der er på at hyre kvinder ind i de 963 
mandsdominerede fagområder? 964 

 965 
01:00:17 - B (lang pause). Det ved jeg ikke, om jeg kan sige, at der er. Altså, det ved jeg, det 966 

kan jeg faktisk ikke svare på. Det er noget, jeg selv ofte italesætter, for jeg 967 
synes, det er lige så stort problem den anden vej rundt. Øh, så, så hver eneste 968 
gang, at det er noget, hvor jeg er til stede, og vi snakker om det, så siger jeg 969 
nemlig, ‘jamen, vi har jo faktisk begge problemstillinger’, og det, og, men jeg 970 
tror også, at der er nogle, der er meget bevidste om på den anden, altså, jo – 971 
det, jeg tror også, at det, det, eller ikke tror, jeg ved, at der i hvert fald er dele af 972 
vores miljø, som er meget opmærksomme på det og arbejder med. Jeg er helt 973 
sikker på vores, altså vores tandlæge, altså IOOS, som det hedder hos os, det 974 
institut arbejder med, øh, altså de har, de er klart opmærksomme på, at det er 975 
utroligt vigtigt at få en fornuftig kønsbalance og simpelthen også at få 976 
rekrutteret mænd. Og det gætter jeg også på, at man er i de områder, hvor du 977 
har, altså, hvor du arbejder med det sygeplejevidenskabelige område - det er 978 
altså lidt lækkert, hvis du også kan få nogen ind af det andet køn, altså. Men det 979 
er bare sværere. Der er nogle steder, hvor det er svært, for der er stort set ikke 980 
noget at tage af, altså. Men det kan lade sig gøre for tandlæge - men der skal vi 981 
så tit udenfor Danmarks grænser. 982 

 983 
01:01:25 - I Ja, øh. Jeg, vi, har lige sådan en sidste, hvad kan man sige, kategori for, hvad vi 984 

gerne vil snakke om, og der kunne jeg forestille mig, at der vil være flere 985 
spørgsmål, som måske lægger lidt op til din personlige holdning, og det er helt 986 
i orden – herfra, i hvert fald. Hvis man kigger på sproget som sådan lidt en 987 
generel størrelse, vil du så sige, at det er kønnet?  988 

 989 
01:01:48 - B Sproget som general størrelse. Øh. Jamen, det er det da, ja. Det er kønnet, ja. 990 
 991 
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01:01:57 - I Hvor, hvor ser vi, altså, hvor kan man se kønnet sprog? Hvad er kønnet sprog? 992 
Hvis du kan sætte et par ord på det. 993 

 994 
01:02:07 - B (lang pause). Jamen, det er jo bare i daglig tale - der jo en hel masse ting, som 995 

vi har lært, altså, det, jeg lærte som barn, og som har været helt almindeligt, at 996 
man sagde, det ville vi jo kigge på i dag og sige ‘pyha, det der, det er jo 997 
nærmest diskriminerende og krænkende og alt muligt andet, ikke’. Sprog 998 
udvikler sig jo også hele tiden, ikke, og, og nu har det taget en ny og 999 
spændende udvikling med MeToo-kampagnerne og alt muligt andet, ikke. 1000 
Øhm, ja, altså, så, det, det, det der for, for, for tre år siden var noget, der bare, 1001 
øh, det var noget, man sagde, øh, og egentlig ikke noget man løftede øjenbrynet 1002 
af, det, øh, det ville man i dag sige, ‘det kan man da ikke sige, og det er ikke i 1003 
orden’. Altså, så det er jo også, altså, så jeg ved ikke om det, det bare er kønnet 1004 
sprog, men det er vel også bare hvilken, øh, hvad er det for en kontekst, vi er i, 1005 
ikke. 1006 

 1007 
01:02:50 - I Jo. Kan køns, eller sludder og vrøvl, kan sprogbrug også være kønsneutralt så?  1008 
 1009 
01:02:58 – B Altså, nu er jeg jo ikke sprogmenneske på den facon, det er jeg ikke, så det. 1010 

Være kønsneutralt? Altså, hold nu op, jeg ville skulle tænke mig om ved hver 1011 
eneste sætning, hvis jeg hele tiden skulle overveje at holde det kønsneutralt. 1012 

 1013 
01:03:12 - I Men det kan lade sig gøre? Altså, der er ligesom noget, der hedder et 1014 

kønsneutrale sprogbrug, ville du sige? 1015 
 1016 
01:03:18 - B Ja, ja, og det er det, jeg siger - altså, det ville, man ville godt kunne det, ikke, 1017 

men jeg har jo min, altså, jeg har jo min kultur og min bagage med mig, igås, 1018 
og det sprog, jeg har. I kan godt høre, at jeg er sådan en af dem, der godt kan 1019 
være lidt farverig i sproget. Altså, ja. Og det, øh, det, og så, og det kan jeg både 1020 
være til den ene og til den anden side, altså. 1021 

 1022 
01:03:35 - I Ja, du nævner lidt I, I, I har arbejdet med sprog som en faktor i jeres jobopslag. 1023 

Hvor stor en rolle, hvis man også kigger ud over jobopslag, vil du sige, at 1024 
sprogbrug spiller i det her med at fremme, eller mindske for den sags skyld, 1025 
kønsbalance? 1026 

 1027 
01:03:54 - B Jeg tror sgu, der tror jeg faktisk, sprogbrug betyder rigtig, rigtig meget. Altså, 1028 

vi har siddet, da vi lavede vores skabeloner, altså, der har vi virkelig prøvet at 1029 
sidde og veje, øh, hvert eneste ord på en guldvægt. Ja. Sprog betyder rigtig 1030 
meget, eller, det er jo ikke sprog, eller, italesættelse, så det kommer an på, hvad 1031 
du, hvad det er, vi kalder sprog, om, altså, fordi det er jo også det, det, det er jo 1032 
også det, man siger, og det man gør, og alt mulig andet, ikke. Altså, det er også 1033 
derfor, jeg siger, når vi har kunne gøre alle de ting, vi har gjort, det er der, hvor 1034 
det er vigtigt at ledelsen går ud og kommunikerer om noget – og det er jo også 1035 
sprog, ikke. Altså, det er det hele tiden at være bevidst om, at det, det, det man 1036 
vil have, det er noget, man skal tale om, og man skal tale om det på den rigtige 1037 
måde, de rigtige steder og hele tiden. Og man skal være opmærksom på, hvad 1038 
det er, man siger, og man skal være opmærksom på, hvad det er, man skriver, 1039 
og hvornår man gør det. Altså, så på den måde så sprog sådan i bred forstand, 1040 
som betyder, altså, så er det jo alfa og omega, altså.  1041 

 1042 
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01:04:46 - I Synes du, det er noget, der har været et stort fokus på, nu nævner du, at det har 1043 
været et stort fokus i hvert fald for jeres jobopslagsskabelon - er det også noget, 1044 
der har været fokus på i, sådan, resten af rekrutteringsprocessen? 1045 

 1046 
01:04:55 - B Hmmmm (lang pause). Med sprog? Hmmm. Nej, ikke, ikke på den måde, nej. 1047 

Det vil jeg ikke sige, at det er, nej.  1048 
 1049 
01:05:11 - I Nej. Nu, nu nævner du jo flere gange, at I også henter mange internationale 1050 

ind, så jeg går næsten ud fra, at jeres jobopslag primært formuleret på engelsk? 1051 
 1052 
01:05:19 - B Det er de, altså. Det er der også krav om rent lovgivningsmæssigt, så, så, ja.  1053 
 1054 
01:05:23 - I Ja, vil du sige..  1055 
 1056 
01:05:26 - B Ja, altså, så vores skabeloner de findes jo både på dansk og engelsk, også. Og 1057 

de, altså, på de øvrige stillinger, der skal, der går de jo simpelthen, på lektor- 1058 
og professorniveau, der er det stort set altid engelsk, de går ud, ikke, ja.  1059 

 1060 
01:05:36 - I Ja. Vil du sige, at der er nogle andre ting, man skal være opmærksom på, når 1061 

man laver et engelsk jobopslag til et dansk marked?  1062 
 1063 
01:05:47 - B Det er der sikkert nok, men ikke lige noget, jeg kan svare på nu her, nej. Det, 1064 

øh. Men jeg faktisk, at det, øh, det er der helt 100, fordi, du, altså, men der ville 1065 
man skulle vide noget helt andet end det, jeg ved. Altså, der ville du skulle, det 1066 
er jo noget kulturelt, ikke, fordi der, så tror jeg, så var det fordi, hvis du tænkte, 1067 
at det var fordi, du specielt skulle hyre fra det kinesiske marked. Så skal du 1068 
kommunikere på en måde. Hvis det er et andet, eller, hvad skal man sige. Men 1069 
hvis du sådan generelt, så tror jeg, det er svært - så findes der nok ikke, der 1070 
findes ikke et universal, altså, og der, jeg tænker den måde, vi har prøvet at 1071 
tænkte, det er bare at holde det så, øh, hvad skal man sige, øh - neutralt, eller 1072 
hvad skal man sige, som, som det lader sig gøre på en eller anden facon. Øh, 1073 
sådan at man ikke kan, så man ikke kan støde nogen, men derfor kan der, der 1074 
kan jo godt være kulturforskelle, der stadigvæk ville gøre, at noget, som jeg 1075 
tænker, ‘nå, det kan man da sagtens sige’ - det kunne godt være stødende for 1076 
nogle andre på grund af deres kulturelle baggrund. Så der skal du, der skal du 1077 
vide meget mere, også om kultur, for at kunne målrette de ting, der er. Og det 1078 
har vi ikke gjort. Men det er jo ikke sådan, at vi tænker, at vi skal ud og hyre, 1079 
altså, hvis jeg nu sad i en virksomhed, hvor jeg vidste, ‘jamen, jeg skal bare 1080 
bruge indere, fordi jeg skal bruge sådan nogen, der kan sidde og lave noget IT 1081 
et eller andet, og det er de supergode til’, ikke, jamen så ville jeg selvfølgelig 1082 
sørge for, at jeg hyrede en ind, der vidste, hvordan skal man skrive, så vi får 1083 
dem til at søge hos os. Men sådan er det jo ikke ved os. Vi siger, vi vil gerne 1084 
have nogle dygtige forskere fra hele verden. 1085 

 1086 
01:07:10 - I Ja. Jeg tænker.... 1087 
 1088 
01:07:13 - B Så der tænker jeg egentlig bare, at det handler om et ordentligt og et, øh, øh, 1089 

sobert, øh, sprog, eller hvad man sådan nu skal sige, ikke. 1090 
 1091 
01:07:20 - I Ja. Hvordan i forhold til de platforme, I bruger. Det tror jeg faktisk slet ikke, 1092 

jeg fik spurgt ind til tidligere. Hvilke platforme vil typisk sådan gøre brug af, 1093 
når I lægger jeres jobopslag ud?  1094 

 1095 
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01:07:30 - B Jamen de bliver jo skubbet ud de steder, de skal. Altså, de ligger på AUs egen 1096 
hjemmeside. Vi bruger en hel del LinkedIn til at pushe alle de, alle de, hvad 1097 
skal sige, alle det, vi kalder ‘vigtige stillinger’. Alt er jo vigtigt igås. Men altså, 1098 
vi kan ikke, hvis, hvis, hvis vi bocker det hele ud via LinkedIn, så 1099 
oversvømmer vi, så vi drukner det som er, er for os de, de vigtigste ting. Så vi 1100 
går hele tiden ind og prioriterer, hvad er hamrende vigtigt, og det er jo 1101 
selvfølgelig typisk lektor- og professorniveau, men det kan også sagtens være 1102 
nogle andre stillinger, hvor vi siger, og tenure, øh, hvad hedder, hvis vi søger 1103 
tenure-adjunkter, for eksempel, igås. Så, øh, det vil også være sådan nogle, 1104 
dem vil vi også gerne pushe mest muligt ud via LinkedIn, for eksempel. Og så, 1105 
øhm, jamen og så bruger vi jo, øh, så skal det ligge på jobnet, altså, det er jo 1106 
bare sådan, det skal det bare – det er ikke noget sådan, noget jeg drømmer om 1107 
natten. Øh. Og så, øh, og så hvad vi så bruger ellers. Altså, så er det egentlig 1108 
mere, at vi så vil vi måske, øh, nogle stillinger, der, der hvor vi tænker, jamen 1109 
der er det Nature, vi går ud via – det er særligt, hvis det sådan lidt, hvis de er 1110 
mere naturvidenskabeligt agtige i det, ikke, så er det Nature. Og også nogle så 1111 
kan det godt være, at så hælder vi over i The Lancet, øh fordi at, hvor vi sådan 1112 
tænker, det er det. Og når det er tandlægerne, jamen, så er det nogle andre 1113 
platforme igen. Og hvis det er idræt, så er det. Altså, det kommer an på, hvad 1114 
det er. Så vi prøver faktisk hele tiden at spørge i de faglige miljøer, ‘hvor henne 1115 
vil nogle fra jeres faglige miljø, øh, orientere sig om det her henne?’ Og så 1116 
prøver vi at skulle, tager vi noget ud den vej, men hovedparten, altså, det 1117 
handler jo sådan set om, at vi får det spredt via netværkene. Altså, via 1118 
søgekomitéerne. I bund og grund. 1119 

 1120 
01:09:04 - I Ja. Men i forhold til de, øh, platforme og tidsskrifter, I så bruger, tror du, det 1121 

kunne være gavnligt, ikke kun for jer, måske, men som sådan generelt for en 1122 
rekrutteringsproces på universiteter, at indtænke køn i de platforme, man 1123 
vælger til sine jobopslag? 1124 

 1125 
01:09:19 - B Det kan godt være - det har jeg simpelthen ikke forstand på. Der vil jeg sige, 1126 

der, der kommer I, der er I et hjørne af noget, jeg ikke har, øh, en viden om - og 1127 
derfor heller ikke rigtig en holdning. 1128 

 1129 
01:09:28 - I Nej, det er helt i orden.  1130 
 1131 
01:09:30 - B Det er jeg sikker på, at Nicolines, som I skulle have talt med i stedet for mig, 1132 

det ville hun sikkert have en mening om – det er jeg ret sikker på. 1133 
 1134 
01:09:37 - I Det er også helt okay ikke at have en mening. Nogle gange så det, ikke at have 1135 

en mening, er jo også lidt at have en mening. Ved du hvad, jeg tror faktisk, at 1136 
vi er ved at være nået vejs ende. Med mindre Josefine har noget, hun brænder 1137 
inde med?  1138 

 1139 
01:09:37 – I2 Jeg har faktisk lige et, øh, et spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er noget, du, du 1140 

kan svare på, men nu har I jo de her skabeloner, og du sagde, øh, at de var 1141 
sådan lidt hen af feminin side, og så er det institutlederen, eller ledelsen, der, 1142 
der udfylder de der forskellige, øh, hvad hedder sådan nogen, ja, felter. Men er 1143 
der nogen, der så bagefter kvalitetstjek om, altså, om, øh, hvad siger man, 1144 
hvordan kønsbalancen, kønnet, er i opslaget? Altså, fordi jeg tænker, at hvis nu 1145 
der er en institutleder, der måske skriver meget mandsdomineret, altså, så den 1146 
der balance, som I måske søger.. Er der nogen, der tjekker det? 1147 

 1148 
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01:10:32 - B Øhm, ja og nej. Altså, vi har, altså, lige nu har vi ikke sådan et redskab, som vi 1149 
kører sådan noget igennem. Det tror jeg, det er noget af det, vi overvejer at 1150 
anskaffe os på Aarhus Universitet. Jeg har ligesom forladt mig på, at vores 1151 
skabeloner er kønnet lidt - og det er meget, meget lidt, de er inde at pille ved. 1152 
Og faktisk så, øh, så sidder, øh, det er min supporter, der sidder og håndterer 1153 
alle de der stillingsopslag, typisk, og de kigger dem igennem. Men det er jo 1154 
ikke, det er jo ikke dem alle, der har lige meget flair for den del, kan man sige. 1155 
Så derfor så kan der sagtens smutte noget igennem, som ikke er, er.. Men det er 1156 
den måde, vi bedst muligt har kunne styre det på ved at sikre os, at hvis de 1157 
bruger skabelonen, så er det en minimal del, hvor det kan gå galt - og der vil vi 1158 
også lige kigge, lige, vi vil prøve at kigge ned. Og så er vores ledere generelt 1159 
faktisk, de er meget, meget opmærksomme på den her, øh, dagsorden, og jeg 1160 
har helt ovenikøbet også bemærket, at der kommer, altså, de, de kan godt finde 1161 
på at skrive lidt sætninger ind - også om noget med work/life-balance, og den 1162 
ligger så vidt jeg husker ikke i vores skabeloner. Det er sådan nogle af de ting, 1163 
jeg har bemærket. Så jeg vil nærmest sige at jeg nogle gange, jeg har faktisk 1164 
nogle gange bemærket, at de, de vipper derover - og det er mandlige ledere 1165 
endda. Altså, det er ikke fordi, det er kvindelige ledere - men jeg har også set 1166 
mandlige ledere have den der med at tænke, ’ah, vi vil altså gerne, vi prøver 1167 
lige, at’. Ja, så, ja. Altså, så det bliver ikke, det bliver ikke kørt igennem en - 1168 
altså, hvis er lige pludseligt kommer sådan en dims, hvor man kan køre det 1169 
igennem, jamen så gør vi jo også det, ikke. Men vi har ikke lige sådan en dims 1170 
der, og vi har heller ikke, altså, jeg har heller ikke ressourcer til det. Men sådan 1171 
i det store hele så er mit, hmm, altså, så har vi lige, vi har altid lige et øje ned - 1172 
også fordi de kommer jo også til at lave lidt sjuskefejl og sådan noget, hvis vi 1173 
lige kan fange en af dem, så er det jo også en god ting, ikke. Men ikke 100%. 1174 

 1175 
01:12:14 Nu siger du, at den, og hvis den vipper, så vipper den nok til, at de indsætter 1176 

noget mere hen ad det, I også selv har fokus på, øh, fra jeres sag - tror du, det er 1177 
sådan et direkte resultat af, at de har den her skabelon liggende foran dem, som 1178 
har en formulering?  1179 

 1180 
01:12:29 Nej, ikke skabelonen. Nej. Det der, det handler simpelthen om, at der er en 1181 

ledelse, der siger, at det er det her, vi vil, det er det her, vi har fokus på - der 1182 
bliver hele tiden holdt øje; hvordan ser det ud, hvor mange ansøgere, hvor 1183 
mange kvindelige ansøgere får vi, og så videre osv. osv. Når du hele tiden, 1184 
altså, man får det, man måler på, siger man, ikke - så hvis ledelsen hele tiden 1185 
har opmærksomheden på det og italesætter det, så, så kører det som… så, altså, 1186 
så kan lederne på lavere niveauer, de kan lynhurtigt mærke ‘øj, det er det, jeg 1187 
bliver målt på’ - og så skal de nok rette ind. Så derfor - du kommer ingen 1188 
vegne, hvis du ikke har ledelsen, og ledelsen skal køre det helt konsekvent - det 1189 
er ikke noget med, at de bare ved festlige lejligheder, øh, skal nævne ordet 1190 
ligestilling - det kommer vi ingen vegne. Der er en del af en kontinuerlig og en 1191 
fastholdelse og italesættelse og alt muligt andet - det er det, der rykker. 1192 
Skabeloner, det er bare noget, der kan hjælpe det på vej.  1193 

 1194 
01:13:25 Ja. Jeg tænker næsten, lad det være den konkluderende note.  1195 
 1196 
 1197 

Interviewet afsluttes. 1198 
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Appendix U 

Interview HR/RUC (f) 

 

I = Interviewer 

S = Sarah Marie Birch Christiansen 

 

00:01:29 – I  Ja, men jeg tænker, vi bare skal gå i gang stille og roligt. Først vil vi lige høre, 1 
om du kunne præsentere dig selv med navn og stilling og hvilket universitet, du 2 
kommer fra? 3 

 4 
00:01:41 - S  Ja. Det kan i tro. Øh, altså jeg hedder Sarah, øh og jeg er øh, HR-partner på 5 

Roskilde Universitet.  6 
 7 
00:01:52 – I  Ja. Og så skal jeg selvfølgelig lige huske at sige, at hvis der er noget, du ikke 8 

kan svare på undervejs, så siger du bare til. Så går vi videre. Eller du må også 9 
gerne komme med din egen holdning eller tale på universitetets vegne. Det er 10 
helt op til dig.  11 

 12 
00:02:07 - S  Ja. 13 
 14 
00:02:08 - I  Så vil vi lige høre, hvor bekendt du er med den nye stillingsstruktur, der blev 15 

lavet her i 2020? 16 
 17 
00:02:14 - S  Jamen den er jeg særdeles bekendt med. Jeg er hende, der er øh projektleder på 18 

implementeringen af hele den nye stillingsstruktur på RUC, så dem kender jeg 19 
ret så godt.  20 

 21 
00:02:26 – I  Ja, det er godt. Nu siger du, at du er projektleder. Ved du, om der er 22 

implementeret nogle nye tiltag i forhold til rekruttering efter den nye 23 
stillingstruktur?  24 

 25 
00:02:36 – S  Ja, altså man kan sige, vi har øh, vi har gjort det at øh med den nye 26 

stillingsstruktur, der har man lavet lidt om i mulighederne for ansættelse af 27 
studieadjunkter og studielektorer, hvor det før ligesom var tilknyttet en bestemt 28 
uddannelse, eller en bestemt institution, så er den mere åben nu til at man kan 29 
bruge den bredere. Og det betyder, at vi blandt andet på RUC, har lavet nogle 30 
øh, retningslinjer for øh, hvordan man kan bruge dem på RUC. Øh, og det 31 
betyder også at vi... at der er nogle andre institutter, øh, som ikke hidtil har 32 
brugt de her stillingskategorier som så har valgt, øh, at gå ind og bruge dem. 33 
Selvfølgelig under den forudsætning af, at man så bruger færre øh, dVIP'ere., 34 
altså deltids-VIP'ere, altså eksterne lektorer, undervisningsassistenter osv. Det 35 
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er blandt andet en af de ting, vi har gjort, øh, som selvfølgelig har betydning i 36 
rekrutteringssammenhæng. Så har vi... er vi lige nu i gang med øh, at drøfte et 37 
forfremmelsesprogram fra lektor til professor. Øh, vi har en høringsrunde ude 38 
lige nu, hvor de... altså vi havde en høringsrunde hele efteråret, hvor vi sådan 39 
hørte, at de indledende bemærkninger rundt omkring – hvad er stemningen for 40 
for det her? Hvad er der for bekymringer osv.? Og har drøftet det internt i 41 
ledelsen, og nu har vi så lavet første udkast, og det er så i høring nu. Øh, hvor 42 
vi får tilbagemeldinger fra forskellige råd og udvalg på universitet. Og så er det 43 
meningen, at det skal godkendes her i slutningen af februar i 44 
universitetsledelsen, det her forfremmelsesprogram – og det kommer til at have 45 
en stor betydning for universitet, kan man sige. 46 

 47 
00:04:12 – I  Altså kun for jeres universitet umiddelbart, eller er det noget, der er tiltænkt 48 

generelt for alle universiteter?  49 
 50 
00:04:21 – S  Øh, det er lidt med forskel om øh, hvor langt universiteterne er nået i forhold til 51 

at implementering af forfremmelsesprogram. Altså KU har jo været i gang i ret 52 
mange år med det, men det er jo også dem, der har pushed det. Øh, i 53 
stillingsstrukturen, kan man sige. Så øh, jeg tror, de forventer en 54 
implementering her i år også, øhm. Nogle af de andre universiteter er slet ikke 55 
gået i gang med at kigge på det endnu. Så på den måde er vi lidt øh, 56 
forgangspersoner øh, i forhold til den del af det. Men er der en meget ny måde 57 
øh, at tænke rekruttering på. Altså så det er ikke baaare en ny procedure, der er 58 
også en kulturforandring i organisationen af hvordan man tænker rekruttering. 59 
Øh, og hvordan tænker man øh, karriereforløb og sådan lektor/professor-60 
definitioner? Og der er rigtig meget... der er rigtig meget politik i det her og 61 
rigtig mange holdninger øh, til det her.  62 

 63 
00:05:26 – I  Det giver god mening. Øh, vil du sige, at der er nogle særlige fagområder ude 64 

hos er, eller stillinger, som er præget af enten over- eller underrepræsentation af 65 
kvinder?  66 

 67 
00:05:38 – S  Øh (pause) ja. Altså nu er vi jo et af de universiteter, som jo sådan set klarer os 68 

sådan statistisk relativt godt i forhold til fx kvindelige professorer. Øh, altså vi 69 
har jo formået at øge andelen af vores kvindelige professorer igennem de 4-5 70 
år. Øh, og det kan der jo være flere forskellige grunde til. Øh, jeg tror noget til 71 
dels afhænger af den kultur, der er på RUC. Noget handler muligvis også om 72 
de fagområder, vi har på RUC – vi har jo en stor del af af humaniora fx og det 73 
sundhedsvidenskabelige. Øh, men det er jo helt klart inde for det 74 
naturvidenskabelige område, kan man sige, der mangler vi jo selvfølgelig flere 75 
kvinder i øh, i de højere stillinger, men der er jo ikke... det er ikke kun RUC, 76 
det gælder for. Det er jo sådan hele vejen rundt. Øh.. 77 

 78 
00:06:41 – I  Så hvis man kigger sådan lidt overordnet på RUC, så er der en forholdsvis lige 79 

fordeling eller hvad?  80 
 81 
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00:06:49 – S  Nej, det er der ikke. Altså der ER jo færre kvinder i professorstillinger øh end 82 
der er mænd. Og det man jo også ser – som andre universiteter også ser – at når 83 
vi når op til omkring adjunktniveauet, altså op til lektor/professor, så sker der et 84 
skifte i, hvor mange kvinder der er. Vi har relativt mange kvindelige Ph.d’er, 85 
øh til dels kommer det også... ser det vist også okay ud på adjunkt-niveau uden 86 
at jeg kan tallene lige i hovedet. Øh, men så er det, at der sker et skifte, øh, som 87 
gør sig gældende for mange andre universiteter, hvor man prøver at kigge ind i, 88 
hvad handler det om egentlig?  89 

 90 
00:07:28 – I  Hvordan ser det ud i ledelsesinstanserne på RUC? Også ja, med fordelingen?  91 
 92 
00:07:35 – S  Jamen der er vi jo øh, klart nærmest overrepræsenteret af kvinder jo øh 93 

grundlæggende. Altså vi har jo en kvindelig rektor, som et af de eneste 94 
universiteter - øh, dét eneste universitet vidst. Øh, og så har vi jo på dekansiden 95 
– og når jeg siger dekan, så er det jo vigtigt: på RUC har vi ikke 96 
fakultetsniveau. Vi har et institutniveau og et rektoratniveau. Det vil sige vores 97 
institutledere, altså det man ville kalde institutledere på andre universiteter, de 98 
hedder dekaner hos os, fordi de har sådan lidt en dobbeltrolle - øh, men der har 99 
vi faktisk øh en øh.... nu skal jeg tænke mig om, hvem det nu er, vi har de 100 
forskellige steder. Vi har en ligelig fordeling faktisk. Vi har to kvindelige 101 
dekaner og så har vi to mandlige dekaner. Og på, hvad skal man sige, hele 102 
vicedirektørstilling, altså for det administrative område, der har vi 103 
overrepræsenteret af kvinder. Der er en mand. Så... så på ledelsesniveauet, der 104 
har vi faktisk ret mange kvinder.  105 

 106 
00:08:38 – I  Yes. Jamen vi prøver at bevæge os lidt mere hen mod hele 107 

rekrutteringsprocessen, øh. Så jeg vil lige starte med at høre, hvordan typisk 108 
rekruttering foregår hos jer? Altså til akademiske stillinger.  109 

 110 
00:08:54 – S  Ja. Altså øh, nu tænker jeg vi taler om dem, der er med stillingsopslag. Fordi 111 

man har jo også muligheden for at ansætte uden opslag på universiteter. Men 112 
klassisk øh, i forhold til at benytte stillingsopslag så har vi lige nu en proces 113 
hvor man faktisk skal øh, søge i universitetsledelsen om at få besat en stilling. 114 
Og her skal man redegøre for både noget økonomi, og øh stillingens indhold 115 
osv. Så starter man ligesom der. Så er det institutterne selv, der udarbejder 116 
stillingsopslag. Vi har nogle skabeloner til de forskellige stillingskategorier, 117 
hvor vi, kan man sige, fra HR-siden fra centralt hold har ligesom sikret at, øh, 118 
de formelle krav, der er til stillingerne, også fremgår af stillingsopslaget. Øh, 119 
og så er det mere sådan bløde ting, som institutterne fylder ind, selvfølgelig 120 
også nogle af de... altså de kvalifikationskrav, de har. Øh, vi har ligesom sørget 121 
for formalia i hvert fald er på plads. Øh, og det udfylder de så selv. Så opretter 122 
de det i vores rekrutteringssystem, som er HR-manager, og så øh, ja, så ryger 123 
de jo ud i et opslag. Og der kan man sige... der sidder HR så - HR-central på 124 
RUC - øh, og ligesom følger processen. Øh, sådan så når stillingsopslaget er 125 
udløbet, så sørger man for, at der jo sker høring af bedømmelsesudvalget. Altså 126 
vi har shortlist på RUC, så øh, først starter de med at shortliste kandidaterne 127 
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ude på institutterne. Og så de shortlistede kandidater, de får så 128 
bedømmelsesudvalget i høring, øh, med en frist, og hvis der så ikke er 129 
indsigelser til det, jamen så åbner man for bedømmelsesudvalget. Så kører hele 130 
bedømmelsesprocessen. Øh, når den så er done, så kigger HR bedømmelserne 131 
igennem – kvalitetstjekker at vi ikke kommer til fx at diskriminere på alder, 132 
køn eller andet. Øh, noget af det som vi kigger meget på også, det er at man 133 
ikke, øh hvad skal man sige, rangordner bedømmelser. Altså det må ikke være 134 
en rangorden - det er et spørgsmål om, er du over barren, er du under barren? 135 
Så det at man ikke får skrevet at en er “særdeles kvalificeret”, det hedder “ER 136 
kvalificeret”, ik. Så det er noget af det, vi sidder og kvalitetssikrer. Og så 137 
sender vi igen bedømmelserne ud i høring hos kandidaterne. Øh, og hvis de så 138 
heller ikke har indsigelser til det, jamen så åbner vi så for ansættelsesudvalget, 139 
som så går ind og holder samtaler, og det gør de også helt selvstændigt ude på 140 
institutterne – beslutter, hvem de vil have ind til samtale og kører hele den 141 
proces. Øh, og for det meste så øh, så tilbyder de også stillingerne selv, og 142 
nogle gange kommer HR ind over i forhold til noget lønforhandling eventuelt 143 
eller hvis der er nogle lidt særlige vilkår, kan man sige. Så er vi... kommer vi 144 
ind på banen. Men ellers så tilbyder de stillingen selv. Så en stor del kører 145 
faktisk på institutniveauet, hvor vi egentlig bare supporterer inde i systemet 146 
med de her forskellige høringsprocesser, der er og sådan noget.  147 

 148 
00:12:20 - I  Så man kan måske lidt sige, at HR fungerer lidt som sådan et uafhængigt 149 

kvalitetstjek af processen?  150 
 151 
00:12:28 – S  Ja. Ja, det kan man sige. Vi er rigtig meget på kvalitetssikring af at alle regler 152 

og formalia osv. er overholdt. Vi forsøger at komme mere ind i processen i 153 
forhold til at give dem mere sådan øh, den strategiske sparring i forhold til en 154 
rekruttering. Altså både i forhold til hvordan planlægger man en god proces? 155 
Øh, kunne der være noget i stillingsopslaget, vi kunne skrive anderledes, gøre 156 
anderledes og sådan noget? Der gør vi et forsøg på at komme mere på banen 157 
der. Øh, men det lykkedes os til dels mere det teknisk administrative personale 158 
mere end det lykkedes på VIP-siden.... endnu.  159 

 160 
00:13:08 - I  Ja, det kan jo være, det kommer. Nu siger du, at ja, nu vi lige snakkede om det 161 

her jobopslagsaspekt, men gør i også brug af scouting fx ude hos jer?  162 
 163 
00:13:23 – S  Du tænker sådan hele search øøh. Når du siger scouting, så skal jeg lige vide, 164 

hvad der ligger i... 165 
 166 
00:13:29 – I  Ja, altså det der med, at man ligesom øh... man ved godt, hvem man kunne 167 

tænke sig, så man går lige hen og prikker vedkommende på skulderen og siger: 168 
vi vil gerne have dig ud til os.  169 

 170 
00:13:42 – S  Ja, altså det ved jeg, man gør på nogle stillinger, ja.  171 
 172 
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00:13:46 – I  Men det er primært... det er mere jobopslag, der er i fokus ude hos her eller 173 
hvad?  174 

 175 
00:13:51 – S  Altså jeg vil sige, i og med at vi er så afkoblet fra institutniveauet, så ved jeg 176 

ikke, hvor meget de gør brug af det. Jeg ved at man gør brug af det... nu har vi 177 
lige ansat en dekan fx øh. Der har man nedsat en search-gruppe, hvor man har 178 
været ude og kigge, hvem er der? Øh, og man har opfordret nogle til at søge 179 
stillingen, og ligesom tilkendegivet at vi ville sætte pris på en ansøgning fra 180 
dig. Så om de reelt gør det på andre stillinger, det er jeg lidt i tvivl om, men 181 
ofte så kender de jo miljøet og kender folk rundt omkring, så. Jeg kunne 182 
sagtens forestille mig, at det forekommer øh. Men det er ikke noget jeg ved 183 
noget sådan om faktisk eller bliver inddraget i på den måde.  184 

 185 
00:14:34 – I  Nu var vi jo lige kort inde på det her med stillingsstruktursbekendtgørelsen. Er 186 

det din vurdering, at der vil komme et øget fokus på det her uafhængige 187 
kvalitetstjek, som HR jo, ude hos jer, står for... Men at der kommer et øget 188 
fokus i den indledende rekruttering hos jer i fremtiden? Eller er det din 189 
vurdering, at der er nok kvalitetstjek som det er nu, hvis man kan sige det 190 
sådan. 191 

  192 
00:15:06 – S  Altså. Jeg synes vi har relativt meget kvalitetssikring. Øh, faktisk. Jeg jeg jeg 193 

tror ikke nødvendigvis, det er det, der ville komme mere af. Så hvis der 194 
kommer mere af noget, så tror jeg, der kommer mere af den strategiske sparring 195 
i forhold til rekruttering. Øh, altså fordi den nye stillingsstruktur lægger op til 196 
noget andet, altså. Øh, den lægger på til, at man skal tænke lidt mere strategisk 197 
i sin personaleplanlægning. Øh. Jeg tror på vores – det er måske særligt på 198 
sådan eksterne lektorer, hvor man har ændret kvalifikationskravene - altså der, 199 
der har vi sat mere ind på kvalitetssikring, og det kan godt være, vi kommer til 200 
at gøre yderligere på den front, for ligesom at sikre, at vi rent faktisk lever op 201 
til de nye bestemmelser, der er i stillingsstrukturen. Øh, ja. Men jeg tror faktisk 202 
mere, det er på den strategiske del, at det er på kvalitetssikringsdelen.  203 

 204 
00:16:04 – I  Tror du, at den nye struktur også vil påvirke den kønsbalance, øh eller 205 

kønsinklusion, som er ude på RUC nu?  206 
 207 
00:16:15 - S  (Lang pause). Det er svært at sige. Øh, der er jo ingen tvivl om, at øh en af 208 

baggrundene for, at man fx har givet mulighed for et forfremmelsesprogram, 209 
det er jo også et ønske om at tiltrække flere kvinder. Og det er jo fordi at man 210 
ved, at kvinder ofte er mere tilbøjelige til at søge, hvis de ved, at der ligger 211 
faste stillinger i den anden ende. Og et mere tydeligt karriereforløb. Og det ved 212 
jeg, man har set på øh, altså på Københavns Universitet, ved jeg man har set 213 
det på tenure track adjunkterne, at det faktisk har været med til at øge andelen 214 
af både kvinder og internationale. Øhm, så man kan øh i hvert fald håbe, at det 215 
vil være med til at og gøre, altså betyde den forandring. Men jeg tror jo 216 
primært, at det vil være på så, altså lektor til professor og måske på tenure track 217 
adjunktur, at vi kan se en forandring der. Men det er noget, der tager tid. Altså, 218 
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det tager det... og ligesom se den forandring. Og jeg tror, der skal mere til end 219 
bare en stillingsstruktur, øh, for at ændre det billede mere ik.  220 

 221 
00:17:25 – I  Så det er et skridt på vejen, men det er ikke fuldstændig afgørende af 222 

stillingsstrukturen... 223 
 224 
00:17:30 - S  Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså det handler jo også rigtig meget om, om de 225 

unconscious bias og sådan noget, der kan være i rekrutteringsprocesser.  226 
 227 
00:17:40   Der bores i baggrunden og undskyldes for forstyrrelsen.  228 
 229 
00:17:54 - I  Nå ja, hvad hedder det. Du nævnte også lige hurtigt, at I lavede shortlisting ude 230 

hos jer. Er det, gør I det på Ph.d.-niveau?  231 
 232 
00:18:03 - S  Ja, vi gør det faktisk på alle vores stillinger. Også eksterne lektorer.  233 
 234 
00:18:08 - I  Og hvem sagde du, undskyld, hvem var det, der havde ansvaret for det? Var det 235 

institutterne selv, der stod for det? 236 
 237 
00:18:13 – S  Ja. Det er, det er. Hvad skal man sige? Ansættelsesudvalget, hvor jo at 238 

formanden for bedømmelsesudvalget også er rådgivning ind i det.  239 
 240 
00:18:23 – I  Ja. Øh, når I nu laver de her... eller når instituttet laver joboplag, øh, hvem er 241 

det så, der beslutter, hvor at det bliver bragt henne?  242 
 243 
00:18:36 – S  Det er også institutterne selv....  244 
 245 
00:18:39 – I  Der er I ikke inde over? Altså HR er ikke inde over den del heller?  246 
 247 
00:18:43 – S  Nej. Altså nogle gange bliver vi spurgt, men det er ikke kutyme. Altså typisk 248 

har de selv en idé om, hvor de gerne vil have slået stillingerne op henne. 249 
 250 
00:18:53 – I  Hvad vil du mene... altså nu ved jeg godt, det ikke er dig, der udformer 251 

jobopslagene på den måde, men I er jo stadig inde over med skabelonerne osv., 252 
så hvad ville du sige, var de væsentligste overvejelser man skulle gøre sig, når 253 
man laver et jobopslag? Hvis du kan svare på det - måske din egen vurdering.  254 

 255 
00:19:12 – S  Ja. Altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det som vi kunne gøre mere ud 256 

af, det ville være at brande RUC som en arbejdsplads. Hvad er vi for en 257 
arbejdsplads? Hvad er vi egentlig for et universitet? Altså vi skiller os jo ud i 258 
forhold til nogle af de andre universiteter i forhold til den måde vi øh, vi øh, vi 259 
har øh den pædagogiske læring. Altså projektorienteret arbejde og sådan noget. 260 
Der er vi jo meget anderledes end de andre universiteter. Der er ingen tvivl om, 261 
at vi kunne gøre mere på den side – med at brande os selv som en arbejdsplads 262 
og som et universitet. Øh. Så tror jeg helt sikkert også, vi kunne være en smule 263 
skarpere på, hvad er det vi søger, hvad er det vi kræver øh, af de enkelte. Være 264 
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mere synlige og tydelige omkring det. Altså det er, det er noget af det, vi taler 265 
om, kan man sige. Både og, både og forbedre vores hjemmeside på sådan 266 
hele... altså når man går ind og kigger på ledige jobs hos os lige nu, så har vi 267 
ikke en særlig attraktiv (griner) hjemmeside. Altså der står nærmest ingenting 268 
om os jo. Og der er... der vil vi meget gerne forbedre den del af det, og ligesom 269 
lavet mere employer branding – hvad er vi for en arbejdsplads? Øh, og det er 270 
specielt i forhold til at kunne rekruttere internationalt, altså så de kan få en 271 
fornemmelse af, hvem er det, vi er, ik. Så øhm, så det er helt sikker noget, vi 272 
kommer til at arbejde mere med i forhold til at gøre den del af det bedre. Lige 273 
nu er der “BARE” et stillingsopslag faktisk, som ja... som som måske ikke er 274 
super spændende altså. Der er også noget med, hvordan man formulere det. 275 
Altså nogle formulerer det mere som sådan en “man” i sproget fx, hvor det jo 276 
er mere attraktivt at skrive “du”, ikke. Fordi det er jo mere tiltalende. Så sådan 277 
nogle små ting kunne vi sagtens gøre bedre.  278 

  279 
00:21:03 – I  Vi kommer lige lidt ind på sådan nogle, hvad siger man, ansættelse osv. Jeg 280 

ved ikke, om det overhovedet er noget, du øh, du kan svare for. Men nu spørger 281 
jeg dig, og så må du sige til. Ved du, hvilke parametre, der er vigtigst, øh, når 282 
det er, I ansætter ude hos jer i akademiske stillinger? Altså er der nogle 283 
konkrete kvalifikationskriterier, som man kigger på, når man skal vurdere, om 284 
vedkommende er....  285 

 286 
00:21:33 - S  Ja. Altså man kan sige, det svar der ville (rømmer sig), være det rigtige svar 287 

(der grines) - om det foregår sådan, det ved jeg ikke. Men altså vi har noget, 288 
som hedder Faculty Expectations, som er, hvad skal man sige, forventninger til 289 
de forskellige typer af stillinger. Der ville... min forventning ville jo være, at 290 
man kiggede om den enkelte kandidat levede op til de her Faculty 291 
Expectations. Øh, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan øh, eller hvad man 292 
kigger på inden for de enkelte institutter og inden for de enkelte fagområder. 293 
Øh, der er ikke nogen tvivl om, at vi meget gerne vil have det mere i retning af, 294 
at man måske ikke kun i overvejende grad kigger på, hvor meget har man 295 
publiceret, men at man også kigger på undervisning, at man også kigger på 296 
hvor meget, man har bidraget på sit universitet på tværs, øh, i forhold til 297 
samarbejde, hvor god er man som formidler af sin forskning. Altså alle de her 298 
andre lidt mere bløde parametre. Øh, og det kan man sige, der er jo sket et 299 
skifte selvfølgelig over universiteterne igennem en årrække, til at det er blevet 300 
mere den vej, man går, men jeg tror stadig, der er fagområder, hvor man 301 
egentlig kigger mere på sådan noget publiceringer, BFI-point og alt det der, end 302 
at man kigger så meget på nogle af de andre ting. Øh, men der tror jeg helt 303 
sikkert at Peter Kragelund han ville kunne svare jer lidt mere indgående på det.  304 

 305 
00:23:02 – I2  Hvis jeg lige hurtigt må spørge om noget, du nævner de her publikationer og 306 

undervisning – er det også de ting, der ligger i jeres Faculty Expectations, eller 307 
er det nogle andre ting, der øh, der er nævnt i dem?  308 

 309 
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00:23:12 – S  Ja, der ligger også både forskning og undervisning og formidling og 310 
 samarbejde på tværs. Altså der er en række parametre, man skal øh, man skal 311 
leve op til der.  312 

 313 
00:23:25 - I  Hvordan med sådan noget med barsel eller forældreorlov eller – ja, vi... der er 314 

blevet gjort lidt grin med, at vi nævner af værnepligt, men det jo trods alt noget, 315 
der kan komme - øh, hvordan vægtes det, når der skal ansættes til en akademisk 316 
stilling? Ved du det?  317 

 318 
00:23:45 - S  Det ved jeg ikke. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg som HR personligt 319 

siger, at de ikke skulle betyde noget som helst (der lægges tryk på noget som 320 
helst). Øh, og jeg tror også de fleste vil sige, at det ikke betyder noget. Men jeg 321 
er usikker på, hvordan realiteten rent faktisk er ikke. Altså det er jo noget af 322 
det, man diskuterer, hvis man har været på barsel to eller tre gange som kvinde, 323 
jamen så vil man unægtelig have publiceret mindre end nogle, der ikke har 324 
været på barsel, ik. Og hvordan... hvordan tillægger man så det. Altså hvad 325 
tillægger man så det af betydning? Der er ikke nogen tvivl om, at det rigtige 326 
svar er, at det skal ikke have nogen betydning. Øh, man har fået nogle andre 327 
kvalifikationer med sig i at være på barsel, og det er en naturlig ting og sådan 328 
noget. Men jeg tør ikke sige, øh om om om, der sidder nogle rundt omkring og 329 
har det med som sådan - eller måske ubevidst øh, ikke tænker over det.  330 

 331 
00:24:41 - I  Ja, noget unconscious bias 332 
 333 
00:24:44 - S  Ja, lige præcis.  334 
 335 
00:24:46 – I   Øh, jamen øh, vi går lige videre til noget omkring kønsbalance og ansvar osv. 336 

Så: vil du mene, at der er et problem med kønsbalance på det akademiske 337 
område? Altså så ikke nødvendigvis kun på RUC, men bare sådan generelt set.  338 

 339 
00:25:09 – S  Ja. Det ville jeg helt sikkert. Det tænker jeg, der er. Altså det kan vi jo se på 340 

tallene meget tydeligt, øh, at der er et problem med øh, med for få kvinder i 341 
topstillingerne. Øh (lang pause) ja, så det er et generelt problem i academia, 342 
tror jeg.  343 

 344 
00:25:30 - I  Ud fra din vurdering hvad ville så være en optimal kønsbalance? Hvis man kan 345 

sige det, hvis du kan sætte tal på det.  346 
 347 
00:25:39 – S  Optimalt set havde vi jo en 50/50, ik. Altså hvor vi har et ambitionsniveau på 348 

RUC, der hedder øh 60/40. At hvis vi kan komme over 40 ikke eller ligge på 349 
40, så er vi et godt stykke af vejen i hvert fald. Det er ikke nogen tvivl om, at 350 
50/50 det var... så har man den ligelige balance ik.  351 

 352 
00:25:59 – I2  Når du siger 60/40 er ambitionen på RUC, er det så for hele RUC som 353 

universitet eller er det lidt ud i fagområderne, at man søger en 60/40 fordeling?  354 
 355 
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00:26:09 – S  Det er på hele RUC, man søger en 60/40.  356 
 357 
00:26:13 – I  Ja. Og er ligegyldigt (der grines). Hvem ville du mene, der havde ansvaret for 358 

at den her kønsbalance så fremmes eller opretholdes? Altså den her 60/40 fx 359 
 360 
00:26:29 – S  Jamen altså det, det har hele universitetet. Altså det har vi jo både øh fra HR’s 361 

side og fra rektoratets side og fra institutternes side. Øh, altså det har alle et 362 
ansvar for, øh, at vi laver nogle, altså laver nogle processer – 363 
rekrutteringsprocesser osv. - som ikke er biased. Øh, så meget man 364 
overhovedet kan lade være med det, kan man sige, ik. Øh, og har de her 365 
tydelige karriereveje og hvad ellers kan være med til ligesom at fremme at vi 366 
får flere, øh, kvinder ind i academia.  367 

 368 
00:27:04 – I  Ja. Hvor tænker du, at det her arbejde skal starte henne? Altså i organisationen? 369 

Er der et specielt sted, du tænker: det er lige her, vi bør starte? 370 
 371 
00:27:14 – S  Altså jeg ved jo at vi har startet der, hvor vi øh... man kan sige, nu er der nedsat 372 

et ligestillings- og mangfoldighedsudvalg på RUC, som jo arbejder med, ja, 373 
ligestilling og mangfoldighed inden for nogle forskellige, altså de har nogle 374 
forskellige temaer, de drøfter, kan man sige, ikke. Og så øh, skal det jo så ud i 375 
de forskellige afdelinger, nogen skal, og der er jo ikke nogen tvivl om, at HR er 376 
dem, der skal skal køre på det i forhold til rekrutteringsdelen af det, ik. Øh, men 377 
der er jo både noget, som... jeg tænker, der er nødt til at være noget fra centralt 378 
hold, som sætter fokus på, at man fx skal øh, alle skal trænes i øh unconscious 379 
bias - hvad betyder det, hvad er det, hvad skal man være opmærksom på? Det 380 
burde, hvis man virkelig skal rykke noget, så bør det være obligatorisk, at alle 381 
skulle igennem øh, den proces. Og så kan man arbejde på øh, på vores 382 
rekrutteringsprocesser, og kigge ind i, skal man til at lave øh, altså blinding af 383 
CV’er og publikationer og andet, så man ikke ser kønnet, kan man sige, det køn 384 
der søger. Det kan der være en række udfordringer ved, specielt ved academia, 385 
fordi der er publiceringer, og der er det ret relevant at vide førsteforfatter, 386 
andenforfatter og det, altså, der er der nogle andre ting, man kan kigge ind i 387 
der, men det er da ikke umuligt. Øh, så så, så jeg tænker, at det skal nok starte 388 
fra centralt hold med øh, at det her, det skal på dagsordenen øh, og det skal 389 
prioriteres.  390 

 391 
00:28:50 – I   Ja, nu kommer du faktisk også selv lige ind på det, det her med anonyme 392 

jobansøgninger. Tror du, der er... altså tror du, at man kan lave en måde hvorpå 393 
at det ville kunne fungere. Nu nævner du fx at publikationer godt kan være et 394 
issue lige netop i den her verden. Tror du, der er en løsning på det?  395 

 396 
00:29:13 – S  Ja. Altså det tror jeg på, at der er, øh. Men jeg tror også det handler om noget 397 

holdningsændring. Altså sådan i den måde, man tænker rekruttering på, på det 398 
her område, altså. Så jeg tror, der skal noget kulturforandring til. Altså det er 399 
ikke nok at have et system, der kan noget. Der er også noget kulturforandring, 400 
der skal til, tror jeg, for at man kan komme igennem med det her. Øh, jeg tror 401 



Page 446 of 459 

 

selv, jeg har været tilbøjelig til at tænke: nej, men det, altså det betød da ikke 402 
noget. Altså hvordan. Og man kan da ikke ikke kende navnet på den, der søger 403 
og sådan noget og det virker mærkeligt og sådan noget. Men altså nu har jeg 404 
selv oplevet, øh, altså som studerende på RUC, fordi jeg så læser en master ved 405 
siden af mit job herude, øh, at der fx skriver vi ikke navne, når vi afleverer 406 
essayopgaver fx. Altså det er fuldstændig neutralt. Og jeg kan da selv mærke, 407 
at det det er da egentlig måske ikke en dum idé. Altså fordi, du kan ikke sidde 408 
og have en holdning til personen. Det er ren og skær på det, der står på stykke 409 
papiret, du forholder dig til. Så jeg tror, det gør en forskel, men jeg tror det er 410 
en kombination af et system, der skal kunne rumme rigtig meget, for på et eller 411 
andet tidspunkt, så skal man jo kunne se navnet på den person, der er i den 412 
anden ende, ikke. Så det er et system, der skal kunne rumme noget blinding og 413 
så på et tidspunkt noget åben op. Øh, og så skal der noget kulturforandring til, 414 
tror jeg.  415 

 416 
00:30:34 – I  Ja. Hvis man nu siger, at den her kulturforandring den også er i gang, øh, vil du 417 

så sige, at man som udgangspunkt ville ende ud med en mere eller mindre 418 
kvalificeret ansøger, hvis man nu gjorde brug af anonyme jobansøgninger? 419 

 420 
00:30:49 - S  (Lang pause). Det er svært at bare sådan lige at sige om jeg er øh. Altså jeg tror 421 

på, at det kunne give noget til processen. Det tror jeg helt sikkert. Altså øh, og 422 
det her, det er min egen holdning, det er ikke universitets holdning, vil jeg 423 
gerne sige (der grines), men altså øh, academia er jo rigtig meget netværk, og 424 
du kender hinanden på kryds og tværs i alle de her forskningsmiljøer, og kan 425 
være hamrende uenige osv. osv., som kan have en indflydelse på en 426 
rekrutteringsproces, tror jeg. Øh, så jeg tror godt, at det kunne gøre en forskel, 427 
øh, at man gjorde det her faktisk.  428 

 429 
00:31:33 – I  Nu snakkede vi også om tidligere, at der sker ligesom... altså på Ph.d. er der 430 

egentlig ret mange kvinder med, men det er først senere, at de ligesom 431 
“forsvinder”. Tror du der er tale om, at det er et fravalg fra kvindernes side eller 432 
er det frasortering af kvinder, der er tale om?  433 

 434 
00:31:52 - S  (Lang pause igen) Ja. Jeg tror, det er en kombination muligvis af begge dele. 435 

Øh, jeg tror helt sikkert, der er nogle, som har en unconscious bias omkring 436 
kvinder, øh, og så tror jeg også, at der er nogle kvinder, der øh, prioriterer et 437 
familieliv højere end øh en karriere. Altså. Altså fordi det er jo.... academia er 438 
jo hårdt, det er benhårdt, og det kan man sige, det kunne man måske også 439 
arbejde på øh altså - hvor hårdt skal det være? Altså det kan også blive sådan 440 
en selvopfyldende profeti, vi går rundt og fortæller os selv, at det skal 441 
simpelthen være så hårdt at være i academia, men altså. Behøver det 442 
nødvendigvis det uden at vi slækker, altså hvor vi slækker på krav eller hvad 443 
ikke. Men men. Og det er noget af det, man skal kigge på. Altså hvorfor er det, 444 
at der så er færre kvinder, når vi når derop? Altså hvad er det, der får dem til 445 
ikke at gå videre? Er det faktisk et aktivt fravalg fra deres side, eller er der 446 
nogle ting i systemet, som gør at man ikke, øh, har lyst til at søge videre i det 447 
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miljø, ikke. Altså, og det prøver vi faktisk at... eller det har vi i hvert fald 448 
prøvet at foreslå nu, at vi godt kunne tænke os at prøve og spørge nogle af 449 
vores øh, kvindelige professorer – hvad er det egentlig der gør, at de er her og 450 
hvad har de oplevet undervejs og. Så man på en eller anden måde kan få en 451 
fornemmelse af, øh, hvad er det, hvad er det der sker i det skifte.  452 

 453 
00:33:34 - I  Hvad med – og der kan du svare både for dig selv eller universitetet – men 454 

hvad er holdningen til kvoteansættelser?  455 
 456 
00:33:43 - S  Altså vi har ikke drøftet kvoteansættelser på RUC, så der kan man sige, der kan 457 

jeg ikke så godt udtale mig på RUC’s vegne, men jeg kan udtale mig fra mine 458 
egne vegne at, at jeg synes ikke, det er en god idé at lave kvoter, fordi jeg tror 459 
der er en holdning til, at hvis vi laver kvoteansættelser, så vil der være en 460 
fortælling om, at den eneste grund til, de kvinder er blevet ansat, det er fordi vi 461 
har kvote. Og det tror jeg ikke nødvendigvis gør det bedre altså for kvinder. 462 
Øh, så det tror jeg ikke er en vej man skal gå. Jeg synes hellere man skal gå et 463 
andet sted, hvor man kan gå væk fra at have kvoter. Og at det bliver en mere 464 
naturlig ting.  465 

 466 
00:34:26 – I  Ja, kigge lidt mere på kulturen, der er der nu?  467 
 468 
00:34:29 – S  Ja. 469 
 470 
00:34:31 - I  Vil du vurdere, at der er en god og fair kønsbalance ude hos jer i dag?  471 
 472 
00:34:42 - S  Øh (lang pause). J... nej. Altså det er der jo ikke, hvis vi kigger på tallene. Så 473 

kan det sagtens blive bedre, øh. Altså, og vi kan jo godt gå rundt og sige, øh, at 474 
vi altså. Vi klarer os selvfølgelig bedre end de andre universiteter, men det 475 
betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre mere endnu for at gøre det endnu bedre. 476 
Altså, så nej, vi skal have flere kvinder øh, ind i vores øh, faculty stillinger. Det 477 
skal vi.  478 

 479 
00:35:15 – I  Men vil du sige, at der er et stort fokus fra RUC for at hyre flere kvinder?  480 
 481 
00:35:24 – S  Ja, det vil jeg mene. Altså vi har jo en rektor, der er meget meget øh, altså 482 

ligestillingsorienteret og går meget ind for det her og øh. Og vi har jo også, 483 
altså man kan sige med vores nye ligestilling- og mangfoldigheds-udvalg – vi 484 
har haft det før, og så så har det været, desværre gået lidt ned igen, og nu er det 485 
tilbage igen, og det er jo også fordi der er et ønske om at gøre noget ved det 486 
her. Øh. Det kræver bare enormt meget faktisk, og det kræver øh, det kræver 487 
nogle ressourcer. Altså og skulle sætte ind på det område, og der kan man sige, 488 
der kan jeg så tale ud fra min egen holdning, at øh, hvis man gerne vil rykke på 489 
det her, så er man nødt til at allokere nogle ressourcer til det på fuld tid. Øh, 490 
altså det har vi ikke for nuværende. Nogle der ligesom har fokus på kun det her 491 
aspekt i HR. Altså det er noget, som ligesom sker samtidig med alle mulig 492 
andre opgaver, og der kan vi jo bare se på de andre universiteter, at de har 493 
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fuldtidsfolk ansat til at tale ligestilling og mangfoldighed, ik. Altså SDU har jo 494 
et helt corps af folk, der sidder kun og arbejder med det her ik. Så altså, så hvis 495 
man rigtig gerne vil rykke på det, jamen så er man også nødt til at allokere 496 
ressourcerne til det, ik. Øh, og det kan være, det kommer stille og roligt nu, 497 
fordi der også er et helt naturligt pres i samfundet. Altså for at få rykket på det 498 
her.  499 

 500 
00:36:53 - I2  Jeg tænker bare lige hurtigt. Jeres ligestillings- og mangfoldighedsudvalg, som 501 

I så har ude på RUC nu, hvordan er det sammensat? Nu siger du, det lyder ikke 502 
til i hvert fald, at der er nogen i det udvalg, der er ansat på fuldtid, så de har vel 503 
en anden stilling ved jer nu her. Hvordan bliver det sammensat, det her udvalg?  504 

 505 
00:37:10 – S  Åh ja, men det er meget bredt sammensat. Det er både, altså det er prorektor, 506 

som er formand for det, kan man sige. Og så er en sekretær med fra HR, øh, og 507 
så er det ellers forskellige øh, VIP’ere, altså øh, forskellige videnskabelige 508 
medarbejdere, der sidder i det øh udvalg. Vi har også nogle teknisk 509 
administrativt personale i udvalget, ik. Så det er i høj grad sammensat af 510 
medarbejdersiden øh, på tværs, som har helt almindelige fuldtidsstillinger som 511 
som lektor eller øh almindelige fuldmægtige eller andet øh, ude hos os. Så der 512 
er jo sådan, de mødes nogle gange om året, er der ligesom fastsat, hvor de 513 
drøfter forskellige temaer. Så kan man så sige, noget af det, der går ud for de 514 
drøftelser, det skal jo så ud at leve. Altså det skal arbejdes videre med i nogle, i 515 
nogle formentlig administrative enheder, muligvis også institutniveauerne, ik 516 
men. Ja, så de er sådan mere, de er mere et rådgivende organ, kan man sige.  517 

  518 
00:38:15 - I2  Og hvordan kommer det her ud at leve? Jeg ved ikke, om det er noget, du kan 519 

svare for. Men er det ligesom noget, der rapporteres til HR, som 520 
videreformidler til institutleder eller dekaner. Hvordan foregår den her 521 
videreformidling? 522 

 523 
00:38:26 - S  Ja. Øh. Nu har vi lige startet det op, og jeg tror måske, de har haft 1 møde.  524 
 525 
00:38:32 - I2  Ja okay, så det er lige tidligt nok 526 
 527 
00:38:34 – S  Det vil typisk være sådan, at der sker noget afrapportering både til 528 

universitetsledelsen, til rektoratet, og så kan man sige, kommer der opgaver ud 529 
af det, jamen så ville det automatisk nok havne nede i HR. Det tror jeg de fleste 530 
opgaver ville gøre for det udvalg, for det er så klassisk ind i HR’s rolle, kan 531 
man sige. Og så vil vi jo der øh, tage fat, og typisk vil man så nedsætte noget 532 
arbejdsgruppe, som så skulle arbejde videre med det og sådan noget. Øh, så 533 
øh... Men men sådan den helt præcise rækkefølge, og hvordan det fungerer, det 534 
ved jeg simpelthen ikke endnu.  535 

 536 
00:39:10 – I2  Det er helt i orden.  537 
 538 
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00:39:10 – I  Nu snakkede vi lige lidt om, helt i starten, du sagde, at RUC har ligesom nogle 539 
fakulteter, der måske tiltrækker... eller der gør, at I har flere kvinder ude hos jer 540 
på enkelte områder. Øh, vil du sige, at det var lige så vigtigt at få flere mænd 541 
ind i kvindedominerede områder, som det er at få kvinder ind i 542 
mandsdominerede fagområder? 543 

 544 
00:39:41 – S  Absolut. Altså det handler jo om at få dem, der er bedst kvalificeret – uanset 545 

køn. Så øh, selvfølgelig handler det også om at få flere mænd ind i nogle 546 
kvindedominerede fagområder, øh. Det er jo bare ikke så meget det, vi taler 547 
om, kan man så sige. Og det er jo klart, at hvis du ser på tallene, så er mænd jo 548 
stadigvæk størst repræsenteret inden for fx professorstillingerne også på 549 
fagområder, hvor at der måske normalt set er øh flere kvinder.  550 

 551 
00:40:15 – I  Ja. Hvor ville du vurdere, at altså arbejdet med kønsbalancen bør ske i forhold 552 

til karriereforløb? Nu fortalte du også tidligere, at i dine opgaver osv., der 553 
skriver i ikke navne på for at det er lidt mere anonymt og sådan noget. Kan du 554 
sige, hvor du tænker i karriereforløbet at man bør have fokus på det her? 555 

 556 
00:40:37 – S  Jamen altså det bør vi jo have allerede fra Ph.d.-niveauet faktisk. Altså øh, det 557 

er jo en blanding af både at tydeliggøre hvad det vil sige at have en karriere 558 
inden for universitetsverden. (Rømmer sig) Og det handler også om, øh tror 559 
jeg, og blive bedre til også at italesætte over for nogle af dem, som måske ikke 560 
skal være i universitetsverden. For det er ikke alle vores Ph.d’er, der kommer 561 
til at få en karriere. Så det er jo også at skabe synlighed omkring hvad, hvad 562 
kan man så egentlig med en Ph.d. ude i erhvervslivet. Altså hvad er det, der er 563 
af forskellige karrieremuligheder. Man skal starte allerede på Ph.d.-niveauet i 564 
forhold til øh, at klæde folk på - også til hvad det er, der ligesom venter dem og 565 
tydelighed i hvad er kravene, hvad er forventningerne? Øh ja, det ville være mit 566 
bud... at man skal selvfølgelig starte så tidligt som muligt jo.  567 

 568 
00:41:37 – I   Ja. Vil du så mene, at det så også er der det starter nu eller vil du sige, at det 569 

først.... altså i praksis lige nu, så sker det på et andet tidspunkt?  570 
 571 
00:41:46 – S  Jeg tror i praksis lige nu, er det svært at sige, hvor det reelt sker henne, altså. 572 

(Rømmer sig). Sådan primært fordi vi jo ikke har en skræddersyet plan for, 573 
hvad er det vi skal gøre lige nu. Altså hvad er det, der skal til. Altså jeg ved jo, 574 
man kan sige inden for det naturvidenskabelige område, altså der er man jo 575 
ude... der hænger det jo sammen med, at vi i forvejen har for få kvindelige 576 
studerende der overhovedet søger ind på de naturvidenskabelige bachelor- og 577 
kandidatuddannelser. Så der er man jo allerede ude der og se, om man kan 578 
rekruttere flere kvinder ind bare alene på de uddannelser, ik. Så der skal man jo 579 
starte et helt andet sted, og der er man jo i gang med ligesom, hvordan kan vi få 580 
flere kvinder ind, øh, den her vej, ik. Og det har man jo også lavet et stort 581 
arbejde på IT Universitetet med at få flere kvinder ind i i, i IT-verdenen, ik. Øh. 582 
Og der fordi vi har et meget lille naturvidenskabeligt område, og det vil man jo 583 
også gerne udbrede og sådan noget, men altså, jeg tror, jeg har svært ved at sige 584 
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præcis, øh hvor fokus ligger lige nu. Jeg tror, man har meget... jeg tror, man 585 
kigger meget på, altså fra lektor og opefter. At det er der, man fokuserer meget 586 
på, hvad kan vi gøre på det område uden måske at tænke så meget over, jamen 587 
hvor starter... hvor starter det egentlig henne. Altså hvor er det, vi måske skal 588 
sætte ind, sådan så vi på sigt over mange år når et andet sted hen.  589 

 590 
00:43:17 – I   Yes, jamen øh. Vi bevæger os lidt mere hen mod sådan noget med sprog og ja, 591 

stadig kønsbalance selvfølgelig, så. Vil du sige, at sprog er kønnet, hvis du ser 592 
på det generelt?  593 

 594 
00:43:35 – S  Ja (griner). Hvis du spurgte mig ad, så ville jeg tænke nej. Men nu ved jeg jo 595 

så, øh grundet forskningen, at det er det. Øh, at det er øh, nogle ord tiltrækker 596 
kvinder, og nogle ord tiltrækker mænd. Øh, det peger forskningen på. Og det er 597 
jo også det, vi selv har gjort med vores stillingsopslag. Der har vi jo haft det her 598 
samarbejde med Jennifer fra Develop Diverse, som har, hvad skal man sige, 599 
kønsneutraliseret vores øh skabeloner. Øh, og været inde og give feedback på, 600 
hvad er det for nogle ord, altså hvordan får vi dem kønsneutraliseret. Og det er 601 
jo egentlig ret vigtigt, vi har ikke været inde og sige: hvordan får vi flere 602 
kvindelige ord til så vi kan få flere kvinder, vi har været inde og sige: hvordan 603 
kan vi gøre det så neutralt som muligt, så vi får de bedste kandidater til at søge 604 
uanset køn. Øh, kan man sige.  605 

 606 
00:44:26 – I  Men det er først en problematik, hvis man kan kalde det det, som du er blevet 607 

gjort opmærksom på i forbindelse med jeres samarbejde og forskningen, som 608 
du så også er blevet gjort opmærksom på?  609 

 610 
00:44:39 – S  Ja, ja. Jeg var ikke klar over det inden. Altså inden vi talte med Jennifer – 611 

overhovedet ikke.  612 
 613 
00:44:45 – I   Tror du, at, nu spørger jeg lidt frækt, men tror du, det er det, der måske er 614 

“problemet” sådan generelt, at folk simpelthen ikke ved noget om det? Altså at 615 
de ikke er bekendt med den her forskning fx 616 

 617 
00:44:59 – S  Jamen det tror jeg da helt sikkert. Altså jeg tror da grundlæggende at at på hele 618 

ligestillingsområdet, altså at der øh er for lidt viden omkring øh, hvad det er, 619 
der kan øh hæmme ligestilling eller, altså igen, vi taler jo hele tiden om, også 620 
med MeToo og alt muligt andet, at det er noget strukturelt. Øh, og meget af det 621 
er ubevidst, tror jeg. I høj grad ubevidst - altså noget man ikke tænker over. Øh, 622 
og er bevidst omkring, at det er sådan en forudindtaget holdning, man har, ik. 623 
Altså øh, jeg kan huske da vi mødtes med Jennifer i tidernes morgen, hvor hun 624 
selv sagde det her, der var jeg personligt også en lille smule skeptisk over for 625 
det hun sagde, og kunne jo også blive provokeret af fx ord som ambitiøs skulle 626 
tiltrække flere mænd, end det skulle tiltrække kvinder. Altså det kan man jo 627 
godt blive provokeret af som kvinde, for man kan sidde og tænke: jamen jeg er 628 
da ambitiøs, ikke. Hvorfor skulle det ikke tiltrække mig? Øh, men det er der så 629 
noget forskning, der peger på, at sådan helt ubevidst, så kunne det få nogen til 630 
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ikke at søge, ik. Men men hun gav et meget godt eksempel på den her historie 631 
om, jeg kan ikke huske, en far og en søn der er ude og køre, de kører galt og at 632 
sønnen kommer på hospitalet, og så kommer lægen ind, og det er et 633 
familiemedlem. Altså der var sådan et godt eksempel på, hvor man instinktivt 634 
tænker, at det kan ikke passe, det er jo faren, og faren var jo med i bilen, og 635 
man tænker at faren er læge, og så er det moren, der er læge. Altså sådan helt 636 
klassisk er det første du tænker, ik. Og det var en meget god måde at sætte ord 637 
på, hvor helt ubevidst at man har en grundfortælling om, at de fleste læger er 638 
mænd. Altså sådan uden at man tænker yderligere over det, uden at man har et 639 
ønske om ikke at tænke, at læger også er kvinder, men det er lidt yt på en eller 640 
anden måde.  641 

 642 
00:46:58 – I  Men du siger, at der er blevet lavet nogle skabeloner ud fra, ja, jeres 643 

samarbejde også med Jennifer. Er det noget, der så bliver anvendt af alle på 644 
RUC, hvis man kan sige det sådan?  645 

 646 
00:47:10 – S  Ja, altså vores skabeloner SKAL man anvende på RUC, så man kan ikke lave 647 

sin egen øh. Altså så den bliver brugt af alle. Så kan man sige, institutterne 648 
fylder nogle ord ind, øh, og de er jo så ikke øh læst igennem i Jennifers system, 649 
og det er en beslutning, vi har taget øh baseret på nogle... altså vi havde et 650 
samarbejde med hende, hvor vi prøvede ligesom at instituttet udfyldte og så 651 
indlæste det i hendes system, og procenten ændrede sig øh, nærmest ikke. Altså 652 
vi havde stadig 97% kønsneutralt opslag, så så der blev det bare ligesom en 653 
ekstra proces i en rekrutteringsproces, som i forvejen er meget meget lang. Så 654 
der kunne vi simpelthen ikke se, det kunne give os nok i forhold til den tid, vi 655 
skulle bruge på det. Øh, så øh, ja. Jeg tabte tråden, tror jeg. Men alle bruger 656 
vores skabeloner.  657 

 658 
00:48:11 - I  Ja. Og er det så HR – du sagde tidligere, at HR ligesom kvalitetstjekker i den 659 

her jobopslagsproces, men kvalitetstjekker i så også det, som institutterne 660 
indsætter i skabelonerne, hvis man kan sige det. Eller er det sådan at I sidder og 661 
kigger på, om det er kønsneutralt eller kigger i mere på, hvad der er, hvad siger 662 
man, acceptabelt at skrive i forhold til et jobopslag?  663 

 664 
00:48:41 – S  Altså vi kigger på, hvad der er acceptabelt at skrive. Øh, altså vi har ikke på 665 

nuværende tidspunkt forudsætninger for, at de af vores sagsbehandlere, som 666 
sidder og laver kvalitetssikring, øh, ville kunne vurdere, om noget var 667 
kønsneutralt eller ej i sprogbrug. Altså det ville kræve noget uddannelse af 668 
dem. Øh jo, og altså, det kunne man godt overveje, men der tror jeg ikke, vi når 669 
hen. Der skal man jo starte ude på institutterne ikke, og det er dem, der skal 670 
have noget viden om, hvordan skriver man stillingsopslag, ik.  671 

 672 
00:49:14 – I  Så man kan lidt sige, at øh de her tanker og overvejelser omkring hvilke ord og 673 

sætninger, der appellerer til kvinder og mænd, er ligesom blevet lavet der i 674 
samarbejde med Jennifer og lavet de der skabeloner, og så er der egentlig ikke 675 
så meget fokus på det efterfølgende?  676 
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 677 
00:49:32 – S  Nej. Det.. Der kunne godt være mere fokus på at få trænet øh ledere og andre i 678 

forhold til den del af det, ikke.  679 
 680 
00:49:45 – I  Ja, men det er igen et ressourcespørgsmål?  681 
 682 
00:49:49 – S  Det er et ressourcespørgsmål, ikke. Altså hvor skal vi sætte ind henne, kan man 683 

sige, ikke. Jeg tænker, der kan komme noget helt automatisk efter... forestiller 684 
jeg mig, at der kommer noget også i kølvandet på det her udvalg, vi har nedsat 685 
og sådan noget, af den karakter.  686 

 687 
00:50:04 - I2  Tror du det ville rykke noget overhovedet, hvis man kan sige det sådan, at der 688 

kom den her træning i det? Som du siger, så er rekrutteringsprocessen i 689 
forvejen en ret lang proces, og der er meget for institutterne at hitte rundt i et 690 
eller andet sted i en rekrutteringsproces. Tror du, at det er der, der kan gøres 691 
noget? 692 

 693 
00:50:22 – S  Altså jeg tror da det er et sted at starte, kan man sige, ik. Øh, og så tror jeg så 694 

også, at der skal noget træning til i forhold til den del, hvor man så når til 695 
samtaler og andet. Altså omkring unconscious bias fx, ik. Den del skal også 696 
være der. Øh, ja.  697 

 698 
00:50:42 - I2  Du nævnte tidligere, at HR er ikke med i øh samtalen og ansættelsen, vel?  699 
 700 
00:50:48 – S  Nej.  701 
 702 
00:50:50 - I2  Ligger der... altså ligger det udelukkende hos institutlederen eller dekanen ude 703 

hos jer øh, og være med i de her samtaler og endelig ansættelsesprocedurer 704 
eller ligger der nogle sådan generelle kvalifikationskriterier øh, til den del af 705 
rekrutteringsprocessen?  706 

 707 
00:51:06 – S  Altså vi... det er udelukkende instituttet, der har den del af det. Øh altså som 708 

sagt, så har vi nogle Faculty Expectations, og de går jo på tværs af hele 709 
universitetet. Øh, så de er ikke institutspecifikke, de er centrale. Men det er, 710 
altså instituttet selv, der ligesom har øh ansvar øh i den del af det.  711 

 712 
00:51:33 – I  Vi snakkede lige kort også om platforme her tidligere, altså hvor jobopslagene 713 

bliver, bliver bragt. Øh, og der sagde du, at det var også institutternes opgave. 714 
Men ved du, om der er gjort overvejelser omkring det her valg af platform - 715 
altså bliver der fx indtænkt noget omkring køn? Øh, eller er det noget, du 716 
tænker kunne være relevant at kigge på senere hen?  717 

 718 
00:52:02 - S  Jeg ved ikke, om der indgår køn som overvejelse øh, må jeg sige. Øh, jeg tror, 719 

et gæt ville være, at man kigger mere på, hvor rammer man de kandidater, altså 720 
inden for de forskellige fagområder mere end at man kigger på sådan køn, og 721 
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hvor kigger kvinderne henne måske, og sådan noget. Øh, men det kunne da 722 
være en overvejelse absolut.  723 

 724 
00:52:34 – I  Ja. Øh, ved du, om jobopslag primært bliver formuleret på dansk eller engelsk 725 

ude hos jer?  726 
 727 
00:52:41 – S  Vi har en politik for at øh, alle vores videnskabelige, altså fra adjunkt-niveau 728 

og opefter skal formuleres på engelsk. Øh, og hvis ikke, hvis man vil formulere 729 
på dansk, så skal der være nogle særlige grunde til det. Det kan fx være, når 730 
man søger interne lektorer i dansk. Så giver det mening at have et opslag på 731 
dansk, ik. Men ellers så er det, så er der krav om, at det er engelske jobopslag.  732 

 733 
00:53:05 – I  Vil du mene, at man skulle gøre sig nogle andre overvejelser i forhold til 734 

sprogbrug, når man, altså når man øh, vælger at lægge et engelsk opslag op på 735 
et dansk marked? Er der nogle andre ting i forhold til sproget, du bør tænke 736 
over her?  737 

 738 
00:53:26 - S  (lang pause) Altså det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over. Altså jeg tror, 739 

det er meget, altså mange af de her ryger jo også ud på internationale.... altså vi 740 
er også forpligtet til at opslå internationalt, det skal man jo også huske, øh, at 741 
mange af de her stillinger skal ud i international konkurrence, og det er jo også 742 
derfor, man har krav om engelske stillingsopslag, for ellers giver det ikke 743 
mening. Øh, så jeg tror... jeg tror ikke lige den del har nogen speciel betydning 744 
faktisk. Jeg tror, det er så alment i academia, at det er med engelske 745 
stillingsopslag. Øh, netop fordi de er ude i international konkurrence.  746 

 747 
00:54:08 - I  Er det så det samme jobopslag, som bliver slået op i Danmark som 748 

internationalt?  749 
 750 
00:54:14 - S  Ja. Det er det.  751 
 752 
00:54:16 - I  Det ændres ikke?  753 
 754 
00:54:17 - S  Nej.  755 
 756 
00:54:20 - I  Ja, jamen jeg tror faktisk, at jeg har spurgt om det, jeg lige kunne finde frem til, 757 

jeg ved ikke, om Camilla har noget?  758 
 759 
00:54:28 - I2  Jeg tror faktisk jeg har et sidste lille spørgsmål, som faktisk overhovedet ikke 760 

er et lille spørgsmål, men jeg slår lige en stor dej op engang. Fordi som vi også 761 
har talt om, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at RUC jo er et af de 762 
universiteter, som klart har den mest ligelige fordeling af mænd/kvinder. Har 763 
du lyst til eller mod på at sætte bare et par ord på, hvad du tror der sådan 764 
adskiller jeres universitet i arbejdet med kønsinklusion fra de andre danske 765 
universiteter?  766 

 767 
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00:54:58 - S  Åh, altså det (griner). Altså vi bliver jo ret tit spurgt om det øh faktisk. Fordi vi 768 
jo altid kommer øh pænt ud i statistikken i forhold til de andre. Så vi bliver tit 769 
spurgt om: hvad er det, I gør på RUC? Altså sådan, og der kan jeg jo.... altså 770 
egentlig synes jeg jo ikke faktisk at vi gør så meget. Altså vi har jo ikke store 771 
enheder, der sidder og beskæftiger sig med ligestillingen øh, og har sat 1000 772 
processer i gang og sådan noget. Så for mig at se, grunden til at vi så rent 773 
faktisk formår at gøre det, tænker jeg, må handle lidt om kulturen man har på 774 
RUC, måske modsat nogle af de andre universiteter mere end at det har handlet 775 
om så meget andet, tror jeg. Og det er ikke dermed sagt, at vi ikke har et 776 
problem, og man kan sige, hvis vi postede flere ressourcer ind, så kunne vi 777 
måske rent faktisk være endnu bedre end vi er i dag. Øh, jeg tror også, det vi 778 
kan se, det er jo at professor MSO, som jo nu ellers er udfaset faktisk af 779 
stillingsstrukturen, det har i hvert fald haft en meget positiv effekt hos os i 780 
forhold til flere kvindelige professorer. Altså vi kan se, at hovedvægten af 781 
vores kvindelige MSO’er, de kommer over i professorat inde på RUC eller et 782 
andet sted. Så den, den stillingskategori har haft en stor betydning øh på RUC, 783 
har måske været nogle af grundene til, at vi har flyttet tallet faktisk. Kunne 784 
også være en forklaring, ik. Øh, men vi har jo ikke sådan... vi har jo faktisk 785 
ikke selv dykket ned i tallene og prøvet sådan at se, hvad er det egentlig. Og det 786 
er jo så det, vil gerne vil nu - altså egentlig gerne prøve at finde ud af, altså, kan 787 
vi prøve at finde nogle forklaringer på, hvad er det så vi gør, øh som vi gør 788 
godt på RUC i forhold til det her. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hver øh, 789 
hver kønsforsker, dem har vi jo en del af på RUC, øh, ville sige til os, at det slet 790 
ikke er godt nok, og det er vi jo heller ikke uenige i, men det er bare hvis vi 791 
sammenligner os, så går det bare bedre hos os end det gør andre steder, ik. Så 792 
altså jeg tror, jeg kan ikke komme med noget godt svar på det andet end at jeg 793 
tror, at kultur er en ting af det og at MSO-stillingen faktisk har haft en positiv 794 
effekt for os i forhold til kvinder. Øh ja.  795 

 796 
00:57:20 - I2  Hvad så for nu... Det er jo ikke på alle universiteter, at professor MSO har haft 797 

en positiv, jo det har haft en positiv effekt i den forstand, at der er kommet 798 
mange kvinder ind på den stilling, men som så ikke er rykket over til fuldt 799 
professorat. Men det har det hos jer, lyder det til. Hvad tror du, det vil gøre for 800 
jeres, altså for RUC måske, og for de kvinder især at den her stilling så bliver 801 
udfaset i den nye stillingsstruktur? 802 

  803 
00:57:47 – S  Jamen jeg tror i hvert fald, at det så netop stiller krav til, at vi får et 804 

forfremmelsesprogram jo, som jo ligesom er det, der skal være øh, altså 805 
erstatningen for MSO’en jo ikke. Altså det er jo en af baggrundene for, at man 806 
har udfaset den MSO er jo fordi man har sagt, at det er jo et eller andet sted at 807 
forlænge karrieren øh, altså for folk, ik. Altså sådan et prøve-professorat og så 808 
før de kunne blive professorer, ik. Så det stiller i hvert fald krav til at vi får øh, 809 
at vi faktisk får den mulighed for at lave interne forfremmelsesprogrammer, øh. 810 
At der så er en hel masse diskussioner i, hvordan man gør det på en god måde, 811 
det er så noget andet, men øh, det stiller i hvert fald nogle krav, og så det er vi 812 
meget bevidste om, at det gør. Og derfor øh, er det... derfor kan man sige, på 813 
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trods af alle de her mange diskussioner, der er, så er det også noget, vi gør, 814 
altså. Vi er sådan meget øh, det er vi nødt til, kan man sige, og kigge ind i, 815 
altså.  816 

 817 
00:58:49 - I2  Tror du, det ender ud i at være en positiv ting måske både for jeres rekruttering 818 

men også for jeres kønsinklusion, at der bliver større fokus på forfremmelse og 819 
udfasning af professor MSO, eller tror du, det stiller nogle flere udfordringer 820 
simpelthen?  821 

 822 
00:59:04 – S  Jeg tror, at det er... jeg tror, at det har en positiv effekt. Øh altså i forhold til, 823 

altså både fordi vi kan se det, altså vi kan se det, og har sådan mere tydelige 824 
karriereforløb og forfremmelsesprogram, og det betyder noget for tallene. Altså 825 
det betyder noget for international rekruttering, det betyder noget for kvinder. 826 
Så dermed har det jo en helt åbenlys effekt øh. Og så synes jeg også, at det er 827 
positivt, at man er nødt til at tænke lidt mere øh strategisk i forhold til 828 
rekruttering også i universitetsverden end man måske har været vant til, øh. Og 829 
at der dermed også bliver lagt vægt på mange flere af de her andre værdier i en 830 
academia-stilling end der har været tradition for hidtil. Altså netop både 831 
formidling og samarbejde og det tværinstitutionelle og sådan noget, ik, som jeg 832 
tror kan være med til, at flere kvinder faktisk kan komme ind fordi, det får 833 
tillagt noget betydning øh, end det har gjort hidtil, ik.  834 

 835 
Jeg sad bare og tænkte på, at det kunne være rigtig spændende at høre, hvad 836 
Peter Kragelund (red. Dekan på RUC) har sagt til det samme spørgsmål 837 
(griner). Så kunne jeg bare sidde og tænke, gad vide om han ville sige det 838 
samme som mig, øh fordi jeg tror, lige nu tror jeg, ser han nok mere alle 839 
problemerne end han ser sådan.... altså den langsigtede, jeg tænker jo 840 
langsigtet, når jeg tænker sådan. Men øh, det var bare sådan en interessant.....  841 

 842 
01:00:47 - I2  Jeg kan godt forstå din nysgerrighed, men jeg synes ikke i har været, I har 843 

overhovedet ikke været slående uenige i hvert fald, så det er jo altid... det er jo 844 
altid noget.  845 

 846 
01:00:53 - S  Amen det er godt. Det er godt. (Der grines) 847 
 848 
01:00:55 - I2  Jeg kom faktisk til at tænke på nu, fordi nu siger du, at det kommer til at 1 at 849 

stille højere krav, men der kommer også til at være nogle muligheder i at se 850 
sådan det positive i øh, i andre kvalitetsområder af en kandidat, hvis man kan 851 
tillade sig at sige det sådan, tror du også, der kommer til at følge nogle nye 852 
kvalitetssikringsmomenter i jeres rekrutteringsproces, når der bliver fokus på 853 
den her forfremmelse netop i stedet for?  854 

 855 
01:01:19 - S  Øh, ja men det tror jeg. Altså vi er jo allerede der nu, hvor vi skal revidere de 856 

her Faculty Expectations, som jo ligger nogle år tilbage. Øh, og som skal 857 
revideres. Både fordi de skal tænkes ind i, at man kører et 858 
forfremmelsesprogram, og der er nogle ting, der skal hænge sammen der, men 859 
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men hvor jeg også tænker, at vi skal have synliggjort, at vi skal altså, altså det 860 
er hele paletten vi lægger vægt på. Det er ikke sådan, at forskning har en 861 
overvægt eller en undervisning har en overvægt. Altså, du skal, du skal bære, 862 
altså du skal kunne rumme det hele ikke. Altså sådan her med det hele 863 
menneske på en eller anden måde, ikke. Øh, altså øh, selvfølgelig skal man 864 
være dygtig til sin forskning – det er klart, ik – og selvfølgelig skal man være 865 
en god underviser – det er jo trods alt en kerneopgave på universitetet men, 866 
men øh. Men altså, man kan jo... nogle VIP’ere vil sikkert være væsentligt 867 
uenige med mig her, men altså, at man prøver at diskutere jamen altså, hvor 868 
hvor meget betyder det, at du har publiceret helt vildt, hvis du overhovedet ikke 869 
har noget øh, altså du ikke kan formidle din forskning eller du i øvrigt ikke kan 870 
samarbejde på tværs. At du ikke kan formå at indgå i et netværk, at du ikke kan 871 
bidrage til universitetet sammen i udviklingen, altså. Øh, det kunne jeg da have 872 
mange holdninger til, ik. Som sikkert er i strid med de videnskabelige 873 
medarbejdere.  874 

 875 
01:02:45 - I2  Men tror du, det er noget, man kommer til at se alligevel selvom du siger, at de 876 

nok er uenige, men at man kommer til at se mere, som følge af den nye 877 
stillingsstruktur?  878 

 879 
01:02:55 – S  Men det tror jeg over tid. Altså for det er jo den vej, det er jo den vej, det 880 

bevæger sig. Øh, så jeg tror, det kommer til at tage lang tid. Men men, der er et 881 
ønske om i organisationen også, at lægge vægt på nogle andre parametre og 882 
tydeliggøre det. Så jeg tror, det kommer til over tid, at vi ser tingene flytte sig.  883 

 884 
01:03:22 - I2  Tror du, det er noget, der sådan lidt skal have lov at tage sin tid? Altså det ser 885 

man jo også meget, at ting tager tid, og specielt sådan nogle kulturændringer, 886 
som vi jo også har talt om, tager jo bare tid. Er det bare OK et eller andet sted, 887 
at sådan et arbejde her bare kommer til at tage lidt tid at få gennemført, eller 888 
tænker du, man bliver nødt til at skubbe et eller andet sted fra for at få sat gang 889 
i det?  890 

 891 
01:03:44 – S  Jamen jeg tænker, at noget af det er jo okay, at det tager sin tid, men 892 

selvfølgelig kan man jo heller ikke bare sætte sin lid altså til.... og så sige, ting 893 
tager også bare tid. Men hele tiden at kigge på, om, altså gør vi det rigtige og er 894 
det de rigtige processer, vi har og kan vi forbedre noget. Vi er nødt til at kigge 895 
hele tiden. Men det er bare en stor kulturforandring. Så det kan man bare ikke, 896 
vi kan gøre rigtig meget – nu har vi indført et internt forfremmelsesprogram, 897 
som kan betyde noget. Vi kan rent faktisk revidere nogle Faculty Expectations, 898 
som kan betyde noget. Vi kan kigge ind i vores rekrutteringsproces og se, hvor 899 
har vi nogle steder, hvor vi egentlig er biased og måske ikke behøvede at være 900 
det eller kunne lave om på nogle strukturer eller noget andet. Øh, men dermed 901 
ikke sagt, at så har vi forandret hele verden på øh, på kort tid, eller forandret 902 
RUC for den sags skyld. Altså mennesker skal jo også følge med i hele den der 903 
proces, ik. Så ja, en accept af, at det er noget der tager tid at forandre, men 904 
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heller ikke sådan at man læner sig tilbage og bare konstaterer, at ting tager tid. 905 
Altså.  906 

 907 
01:04:52 - I  Har du et indtryk af, at blandt de her VIP’ere fx, at de også ser det som en 908 

positiv forandring, eller er der sådan lidt kritik, hvis man kan sige det sådan?  909 
 910 
01:05:05 - S  Nej, det synes jeg ikke, der er øh. Altså i forhold til forfremmelsesprogrammet, 911 

tænker du?  912 
 913 
01:05:11 – I  Ja for eksempel.  914 
 915 
01:05:15 - S  Altså der er meget blandede holdninger til. Øh, af de høringssvar, jeg lige har 916 

fået indtil videre, så er det... så er der nogen, der helt klart ser det som en klar 917 
nødvendighed på universitetet, altså både i forhold til, at vi ikke har MSO-918 
stillingen længere, også i forhold til at være konkurrencedygtige. Altså hvis de 919 
andre universiteter implementerer forfremmelsesprogram og RUC ikke har det, 920 
jamen så på et eller andet tidspunkt, så mister vi jo noget konkurrenceevne på 921 
det punkt, hvis de andre universiteter kan gå ud og tilbyde det, og kan fastholde 922 
dygtige kandidater, så kan vi jo ikke rekruttere dem hos os. Øh, så nogen ser 923 
det helt klart som en nødvendighed. Og så er der nogen, som slet ikke kan se, 924 
hvad det skal bidrage til andet end en masse, en masse bureaukrati og en masse, 925 
måske, dynamikker altså på institutterne. Fordi selvfølgelig er der noget i at 926 
nogen ligesom bliver peget på som talenter, øh, lad os nu bare sige det som det 927 
er, nogle er særlige talenter, og man ser dem som som professorer, ik. Øh, så 928 
der er meget blandede holdninger til det. Jeg tror egentlig, at vi har en overvægt 929 
af folk, der synes, at det er en god idé og at det er en nødvendighed. Øh, så er 930 
der så det, at vi lige strikker det sammen, så det kan imødekomme både 931 
medarbejdersiden, som har nogle ønsker, og en ledelsesside, som helt klart 932 
også har nogle ønsker. Fordi øh, det taler jo ind i, at man.... min skærm gjorde 933 
et eller andet....  934 

 935 
(I: Den er tilbage) 936 

 937 
Øh, altså, ja hvad var det jeg ville sige? Altså det her med at man får jo en 938 
tidsbegrænset professorstilling i den anden ende, som ikke har været ude i 939 
konkurrence. Og det tænker man jo helt klart fra en ledelsesside, at så skal man 940 
altså også være sikker på, at den person, der kommer ind i det her program, 941 
også er en, vi gerne vil have jo. Altså, og som kan levere på alle de parametre, 942 
vi gerne vil have ik. Og der er sådan noget divergens der, tror jeg i, hvordan 943 
ledelsen kigger på det, og HR for den sags skyld, og hvordan nogle 944 
medarbejdergrupper kigger på det. Altså, men det... altså det vidste vi jo godt. 945 
Altså at det her ville blive svært. Øh, så ja. Jeg er meget spændt på at høre, jeg 946 
mangler høringer fra institutråd nu, altså vi har haft ude i vores sådan stor råd, 947 
øh udvalg. Så det er institutrådet vi nu, hvor der jo sidder mange, og hvor 948 
VIP’erne er dem, hvad kan man sige, der er mest repræsenteret der, så. Så jeg 949 
er meget spændt på at se, øh. Og der kan jeg i hvert fald se nogle, der 950 
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overhovedet ikke kan se, hvad det her skal gøre godt for. Hvad skal det bidrage 951 
til? Øh så det bliver spændende, tror jeg (sagt med underlagt latter i stemmen), 952 
men jeg tror ikke vi kommer til at konstatere, at vi ikke gør det. Altså der tror 953 
jeg, vi er så langt, at det her det er vi nødt til. Det skal vi. Og så skal vi finde en 954 
vej, hvordan vi gør det.  955 

 956 
01:08:31 - I2  Ja, jeg tænker det altid må være svært så mange mennesker at skulle på den 957 

måde få implementeret noget nyt.  958 
 959 
01:08:38 – S  Ja, men det er det helt vildt. Altså og der er så mange holdninger, der er så 960 

mange. Altså også fordi der er mange forskellige fagmiljøer, som kører tingene 961 
på mange forskellige måde, som man så på en eller anden måde skal forsøge at 962 
rammesætte, og vi vil jo gerne, altså nu kan man sige, hvis I læser 963 
Forskerforum, så har øh, en af vores fælles VIP-tagere, eller vores fælles VIP-964 
tager har selvfølgelig været ude og lave noget kritik af at ingen af 965 
universiteterne endnu har ligesom implementeret det her. Nu er det et år siden, 966 
at stillingsstrukturen kom og det ene med det andet, men altså vi har... jeg 967 
synes, vi har lavet en meget inddragende proces, altså hvor vi har hørt øh, rigtig 968 
mange mennesker omkring: hvad synes i om det her? Hvad er bekymringerne? 969 
Hvad altså... hvad rører der sig? Øh, så det er ikke bare en skimmeproces, hvor 970 
vi bare laver en høring, for at lave en høring, altså vi lytter jo til hvad der bliver 971 
sagt, øh, og så en balance i, at vi også er nødt til at tage en beslutning, altså vi 972 
er også er nødt til og ligesom... vi kommer ikke til at kunne gøre alle tilfredse 973 
med det her. Altså vi kommer ikke til at lave et program, som passer 974 
fuldstændig lige til deres øh temperament vel. Øh, så der tror jeg også, og altså 975 
måske er det også nemmere hos os på RUC, fordi vi er... Vi kan måske bedre 976 
tillade os at være lidt mere pragmatiske og så sige, nu har vi et program, og det 977 
ser sådan her ud, nu prøver vi, nu kører vi med det. Og så må vi justere og 978 
evaluere og sige, det fungerede ikke, det fungerede godt, og så laver vi det om. 979 
Hvor det er klart at Københavns Universitet, som er kæmpestore, altså har jo 980 
langt sværere ved så at justere, fordi altså så skal de jo igennem så mange 981 
mennesker før de overhovedet kan lave nogle justeringer på nogle områder, ik. 982 
Der har det jo lidt sin fordel at være et et lidt mindre sted, ik. Der er ikke så 983 
langt til de mennesker, man skal tale med.  984 

 985 
01:10:31 – I  Kunne det måske være det, der altså. Nu sidder jeg bare lige og tænker her, 986 

men kunne det måske være det, der har gjort, at I ude hos jer har haft en fordel i 987 
forhold til de andre universiteter i hele det her kønsbalance-aspekt. Altså at I er 988 
en mindre altså universitet, så man skal ikke så langt for at komme ud med 989 
tiltag osv.  990 

 991 
01:10:55 – S  Ja, det kan sagtens være, at det er det. Så ved jeg ikke, altså man kan også sige, 992 

at netop det, at vi har en del kønsforskere altså på universitetet – det har man 993 
selvfølgelig også på andre universiteter og sådan noget – men det har vel også 994 
noget at sige øh måske i det sådan, i det skjulte på en eller anden måde ikke. 995 
Der er i hvert fald mange, der er gode til at rejse dagsordenen hos os. Øh, altså 996 
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hvis ikke den centrale ledelse gør det, så har vi mange, der er gode til at rejse 997 
øh, den problemstilling blandt medarbejdere og VIP-tillidsrepræsentanter og 998 
andet, ik. Ja.  999 

 1000 
01:11:33  Jeg tror simpelthen ikke, at jeg har mere nu.  1001 
 1002 
  INTERVIEWET AFSLUTTES 1003 
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