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Vi kan anvende udenlandske 
erfaringer, hvis vi vil øge 
ligestillingen i forskning 
Der er udenlandske erfaringer at trække på, hvis 
man vil fremme en bedre ligestilling i forsknin-
gen. Det viser en international analyse, som Ox-
ford Research

1
, har udarbejdet for DFiR. Analy-

sen giver en række eksempler på initiativer fra 
Finland, Nederlandene, Schweiz og Østrig. Lande 
der forskningsmæssigt ligner Danmark på flere 
måder. 
 

Forsknings- og innovationspolitikken har i en 

årrække været højt på dagsorden i Finland, 

Nederlandene, Schweiz og Østrig. Alle lande-

ne har prioriteret offentlige forskningsbevil-

linger, der har været gennemført reformer i 

deres FoU-systemer, og de har haft en sti-

gende forskningsperformance målt i gennem-

slagskraft af videnskabelige publikationer2. På 

trods af at ligestilling i forskning har været et 

indsatsområde i alle fire lande, opfattes lige-

stillingen fortsat som en udfordring. I alle fire 

lande er der arbejdet målrettet for at forbed-

re ligestilling i forskningen. Nogle lande er 

lykkedes bedre end andre. DFiR har netop af-

sluttet en analyse for at få viden om, hvad li-

gestillingsinitiativer har betydet for kønsba-
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lancen på professorniveau, herunder hvilke 

erfaringer der er at trække på fra de nævnte 

lande.  

Forslaget om at gennemføre analysen kom fra 

den tidligere uddannelses- og forskningsmi-

ster. Her var ønsket, at DFiR skulle bidrage 

med viden om, hvordan man i andre lande 

har arbejdet med at overvinde barrierer for 

ligestilling og for at sikre bedre kønsbalance i 

forskningen. DFiR har netop givet sin afrap-

portering på analysen til uddannelses- og 

forskningsministeren. Her indgår blandt andet 

følgende konklusioner. 

Når der fra central side er fokus på ligestil-

ling i forskning, sker der en udvikling 

Oxford Researchs analyse viser nogle interes-

sante sammenhænge. I lande, hvor der er et 

stærkt fokus på ligestillingsudfordringerne, 

øges andelen af kvindelige professorer. Ek-

sempelvis var der i Finland i 1980’erne og 

1990’erne stor opmærksomhed på den skæve 

kønsbalance i forskningen, herunder på pro-

fessorniveauet. Fokus var særligt drevet af en 

minister på området. I 00’erne var antagel-

sen, at udviklingen var i god gænge, fokus 

forsvandt og udviklingen i andelen af kvinde-

lige professorer stagnerede. Størst virkning og 

forankring skabes, når det centrale fokus 

kombineres med institutionsledelsernes akti-

ve tiltag.   
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Fokus flytter sig fra den enkelte kvindelige 

forsker til institutionelle rammer 

På tværs af landene ses tendensen, at man 

tidligere havde fokus rettet på at få de enkel-

te kvinder ind i forskningsverdenen eller på, 

at de skulle forblive i forskningsverdenen. De 

senere år er fokus i langt højere grad rettet 

på institutionernes ansvar for at skabe ram-

mebetingelser, der er attraktive for kvindelige 

forskere. Populært tales der om to tilgange: 

fra ’fixing the women’ til ’fixing the instituti-

ons’. Hvor programmer og initiativer tidligere 

var orienteret mod de enkelte kvindelige for-

skere, er trenden nu, at programmer i dag in-

deholder incitamenter til institutionerne for 

at fremme en bedre kønsbalance. 

 

Når institutionerne skal indrette sig, så de i 

højere grad er attraktive for kvindelige for-

skere, er det nødvendigt, at institutionsledel-

serne bliver bedre til at håndtere ubevidste 

kønsbias. Det gælder i den daglige ledelse af 

institutionen og særligt i forhold til ansættel-

ser, forfremmelser, udnævnelser og tildeling 

af midler. 

Mange erfaringer med programmer med 

økonomiske incitamenter 

Der er mange erfaringer med at anvende 

økonomiske incitamenter for at fremme øget 

ligestilling i forskning. Fra Schweiz, Østrig og 

Nederlandene har vi eksempler på program-

mer, der har løbet over en årrække. Pro-

grammerne er blevet evaluereret og justeret 

løbende. Der er erfaringer med, at program-

mer med økonomiske incitamenter har en 

positiv effekt i forhold til at øge antallet af 

kvinder i professorater. 

 

DFiR har opsamlet konklusioner fra Oxford 

Research analyse i rapporten ’Et internatio-

nalt perspektiv på køns- og ligestillingsudfor-

dringer i forskningen’3. Rådet håber, at såvel 

rådets rapport som den internationale analy-

se af fire lande vil være med til at inspirere 

den danske debat om køn og ligestilling i 

forskning. Ønsker man at gøre en indsats i 

forhold til den skæve kønsbalance på især 

professorområdet i Danmark, er der interna-

tional inspiration at hente.  
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