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Kjønnsskjev vurdering av  
kvalifikasjoner i akademia?
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Denne studien undersøkte om det er skjevheter i vurdering av menns og kvinners akademiske 
kompetanse ved å gjennomføre et surveyeksperiment blant fast vitenskapelige ansatte innen-
for økonomi, jus, fysikk, statsvitenskap, psykologi og sosiologi ved universiteter i Island, Norge 
og Sverige.

Målet med undersøkelsen var å finne ut om kjønnsskjev vurdering 
av kompetanse kan forklare kjønnsforkjellene.  

Vedvarende kjønnsforskjeller på toppen i akademia
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Kvinnelige professorer er underrepresentert

Siden 1960-tallet har andelen kvinner som tar høyere utdanning, vært økende.

Til tross for dette er kvinner fremdeles underrepresentert i professorstillinger, også 
innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, hvor kvinner er i overtall blant studenter.

Er nedvurdering av kvinners akademiske kompetanse en 
forklaring på kvinners underrepresentasjon?

De sentrale politiske institusjonene (politikk), de øverste posisjonene innenfor rettsvesen, 
politi- og påtalemakt, sentralforvaltningen, forskning og høyere utdanning, de høyeste kir-
kelige stillingene (kirken), forsvarets kommandostruktur (forsvaret), toppledelse, inkludert 

styreledere, i de største norske bedriftene (næringslivet), mediesektorens sentrale posisjoner 
(media), kulturlivets administratorer og organisasjoner (kultur), arbeidsgiver- og arbeidstaker-

organisasjoner, samt de største idretts- og frivillige organisasjonene (organisasjoner)



Hvilke kvalifikasjoner rangeres høyest?

Studiedeltakerne ble bedt om å evaluere 
CV-er til fiktive kandidater til en hypotetisk 
fast stilling som førsteamanuensis. På en 
skala fra 1 til 7 vurderte deltakerne hvor 
kompetente kandidatene er, og hvor aktu-
elle de er for ansettelse til stillingen.

Hver deltaker ble tildelt to CV-er med ent-
en to kvinnenavn eller to mannenavn, hvor 
den ene hadde flere internasjonale pub-
likasjoner enn den andre. I tillegg ble de 
tilfeldig tildelt kandidater med to barn eller 
ingen barn. 

Til sammen deltok 775 respondenter fra 
17 universiteter i Island, Norge og Sverige 
i studien.

 

CV

CV CV

CV



Kvinne lige CV-er skårer høyere enn 
mannlige CV-er på kompetanse og 

«ansettbarhet» 

Kvinner vurderes som mer kompetente og «ansettbare»

På en skala fra 1 til 7 skårer den gjennomsnit-
tlige mannlige kandidaten 4,26 på kompetanse 
og 3,77 på «ansettbarhet», mens den gjennom-
snittlige kvinnelige kandidaten skårer 0,29 
høyere på kompetanse og 0,28 høyere på «an-
settbarhet».

CV-er med flere internasjonale publikasjoner 
rangerer høyere enn CV-er med færre publikas-
joner. Kvinner og menn har samme utbytte av å 
ha en mer omfattende publikasjonsliste. 

Verken det å ha barn eller en sterk CV påvir-
ket hovedresultatet. Det er heller ingen signi-
fikante forskjeller mellom fagene.
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Nedvurdering av kvinner – ikke nøkkelforklaringen

Til tross for at kvinner er underrepresentert i professorstillinger i alle fagene, ble de kvinne- 
lige kandidatene sett på som mer kompetente og mer aktuelle for stillingene sammenlignet 
med de mannlige kandidatene. Å ha barn eller en sterkere CV endret ikke hovedkonklusjonen.

Nedvurdering av kvinner synes derfor ikke å være den viktigste forklaringen på 
de vedvarende kjønnsforskjellene i akademiske toppstillinger i Norden. 
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