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Mangfoldigheds- og ligestillingsplan  
for Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor udviklingsmuligheder, 
socialt liv, arbejdsmiljø, arbejdsindhold samt løn- og ansættelsesforhold tilsammen giver den 
bedste grobund for at tiltrække og fastholde et mangfoldigt, kompetent og ambitiøst korps af 
medarbejdere. 

På SSI ser vi mangfoldighed som en styrke, som skal fremmes på alle niveauer i organisatio-
nen. SSI skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor alle – uanset køn, alder, 
seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap, kulturel og social baggrund mv. – føler sig 
velkomne og har lige muligheder. Vi forventer, at både ledere og medarbejdere bidrager til og 
værner om SSI som en mangfoldig arbejdsplads. 

Denne mangfoldigheds- og ligestillingsplan har til formål at løfte arbejdet med ligestilling og 
mangfoldighed i organisationen, at udbygge eksisterende tiltag med nye aktiviteter og at 
styrke medarbejder- og ledelsesfokus samt vidensgrundlaget på området. 

Herudover skal vores mangfoldigheds og ligestillingsplan sikre, at SSI lever op til kravene for 
deltagelse i EU-forskningsprogrammet Horizon Europe, herunder et krav gældende fra 1. janu-
ar 2022 om, at alle deltagende offentlige aktører skal have udarbejdet en ligestillingsplan.

I de kommende år vil vi fokusere på følgende områder i arbejdet med mangfoldighed og lige-
stilling:

1 Dedikerede ressourcer 

2 Dataindsamling og monitorering

3 Træning og kapacitetsopbygning

SSI’s mangfoldigheds- og ligestillingsplan er et dynamisk dokument, som vil blive evalueret og 
opdateret årligt. I de kommende versioner af mangfoldigheds- og ligestillingsplanen vil vi bl.a. 
skærpe fokus på arbejdet med mangfoldighedsbegrebet.

København, den 1. september 2022

Henrik Ullum,
Administrerende direktør, 
Statens Serum Institut 
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Dedikerede ressourcer    

SSI forpligter sig til at afsætte dedikerede ressourcer til at arbejde med mangfoldighed og 
ligestilling på arbejdspladsen. 

For at sikre fremgang og fokus på arbejdet med ligestilling er det afgørende, at der afsættes 
medarbejderressourcer til implementering og monitorering af målene for ligestilling og til ud-
arbejdelse af årlige statistikker for personalesammensætninger, sygefravær, gennemsnitsløn 
samt lønudvikling og –forhandling. Det er samtidig vigtigt, at der findes faste fora, hvor em-
ner som har betydning for ligestilling, arbejds- og personaleforhold tages op jævnligt, og at 
medarbejdere, som oplever krænkende adfærd, ved, hvor de kan henvende sig. Endelig er det 
afgørende for udviklingen af området, at der er fokus på nye initiativer, der kan medvirke til at 
gøre SSI til en endnu mere attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. 

På SSI er der allerede flere fora og medarbejdere, som arbejder med ligestilling – blandt an-
det Kontaktudvalget (KU) og Samarbejdsudvalget (SU), som er faste fora, hvor emner med 
relevans for ligestilling på arbejdspladsen drøftes. Herudover beskæftiger medarbejdere i bl.a. 
HR og Direktionssekretariatet sig løbende med området, og SSI vil i 2022 ansætte en fuld-
tidsressource, som skal arbejde målrettet på at styrke SSI som attraktiv arbejdsplads for alle 
medarbejdere på tværs af køn, alder, etnicitet mv. 
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Centrale ressourcer

Koncern-HR arbejder for lige lønudvikling

Et vigtigt tema i ligestillingen omhandler mænd og kvinders mulighed for udvikling, 
avancement, tildeling af tillæg, engangsvederlag mv. Koncern-HR på SSI arbejder for 
at sikre kvinder og mænd samme lønudvikling. Dette sker bl.a. ved at sammenligne 
kønsopdelt statistik for organisationerne på ministerområdet for at kunne følge ud-
viklingen. HR udarbejder hvert år en nøgletalsrapport, som giver mulighed for at sam-
menligne kønsopdelt statistik for organisationerne i Sundhedsministeriet ift. ansatte 
medarbejdere, ledere, ansøgere, sygefraværsstatistik mv.

Samarbejdsudvalg med fokus på arbejds- og personaleforhold

Et konstruktivt, tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde mellem ledelse og medar-
bejdere er afgørende for, at væsentlige problemstillinger i relation til ligestilling, samt 
arbejds- og personaleforhold kan løses til gavn for arbejdspladsen og den enkelte 
medarbejder. SSI’s Samarbejdsudvalg (SU) bidrager til dette. På SU-møderne er der 
fokus på den aktuelle situation, den forventede udvikling ift. strukturændringer og 
beskæftigelse. SU gennemgår årligt lønforhold opdelt på køn med henblik på at spore 
tendenser på kønsbetinget ubalance i lønforholdene og personalesammensætning på 
forskellige ledelsesniveauer.

Whistleblowerordning til anonyme indberetninger

Ligestilling fordrer en organisationskultur, hvor der er plads til alle. Derfor er det vigtigt, 
at ingen føler sig utrygge eller udsættes for krænkende adfærd på arbejdspladsen, og 
at eventuel krænkende adfærd kan rapporteres, og vil blive fulgt op på. 

SSI har i 2021 etableret en whistleblowerordning, som har til formål at øge mulig-
hederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig anonymt om kritisable 
forhold på SSI uden at frygte for negative konsekvenser. Whistleblowerordningen kan 
behandle oplysninger om bl.a. grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, 
oplysninger om seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fy-
sisk adfærd. Der er desuden nedsat en whistleblowerenhed, som behandler og under-
søger indberetninger  med henblik på at forelægge relevante sager for SSI’s direktion 
eller, hvis relevant, Sundhedsministeriets departementschef.

SSI som attraktiv arbejdsplads

Medarbejderne er SSI’s vigtigste ressource, og på SSI vægtes et positivt arbejdsmiljø, 
samarbejde, udvikling og trivsel højt. SSI er allerede en attraktiv arbejdsplads, men 
der er et ønske om at blive endnu bedre. For at fremme dette arbejde, ansættes i 
2022 en medarbejder, hvis dedikerede opgave bliver at udvikle SSI som arbejdsplads 
– en arbejdsplads, hvor udviklingsmuligheder, socialt liv, arbejdsmiljø, arbejdsindhold 
samt løn- og ansættelsesforhold tilsammen giver den bedste grobund for at tiltrække 
og fastholde et mangfoldigt, kompetent og ambitiøst korps af medarbejdere. Som en 
del af arbejdet, vil denne ressource også have fokus på mangfoldighed og ligestilling. 
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Dataindsamling og monitorering

SSI forpligter sig til at indsamle og monitorere kønsopdelte basisdata, som indsamles på tværs 
af personalekategorier, fx lønstatistik og kønsfordelingen på ledelsesniveauer. SSI forpligter 
sig ligeledes til at fastsætte en række målbare og handlingsorienterede målsætninger for SSI’s 
arbejde med mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladsen. 

Faste målsætninger og løbende opfølgning på disse kan give indikationer på, om udviklingen 
går i den rigtige retning eller om der skal justeres eller igangsættes nye initiativer. Der vil derfor 
blive fulgt op på de fastsatte mål på direktionsniveau minimum én gang årligt i forbindelse 
med den årlige evaluering og opdatering af mangfoldigheds- og ligestillingsplanen.

SSI indsamler og monitorerer allerede kønsopdelte data, blandt andet gennem HR’s årlige 
nøgletalsrapport og SU’s evaluering heraf, SSI’s årlige indberetning til Danmarks Statistik om 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder forskerårsværk opdelt på køn og SSI’s indberet-
ning af ligestillingsredegørelse til Beskæftigelsesministeriet hvert tredje år. 
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Nøgletal for SSI 2022

SSI er en mangfoldig arbejdsplads, og har en divers sammensætning af medarbejdere. I alt 
har SSI ca. 1100 medarbejdere fordelt på 891 årsværk og en række forskellige faggrupper og 
stillingsbetegnelser. Blandt disse er 61   % kvinder og 39   % mænd. 

Kønsfordeling på personaleområdet 
SSI’s medarbejdergruppe udgør en bred vifte af forskellige faggrupper og stillingsbetegnelser. 
Her er således både bioanalytikere, laboranter, læger, akademiske medarbejdere, it-med-
arbejdere, kontorfunktionærer, Ph.d.-stipendiater, forskere og flere andre faggrupper og stil-
lingsbetegnelser. 

I de fleste stillingsbetegnelser er der en overvægt af kvinder, dog på nær gruppen af chefkon-
sulenter, it-konsulenter og seniorforskere, hvor mænd udgør hhv. 54, 77 og 63 %. Kvindernes 
overrepræsentation i de øvrige grupper varierer efter stillingsbetegnelse. For laboranterne, 
som udgør den største faggruppe på SSI med ca. 223 årsværk, er der 72 % kvinder og 28 % 
mænd, mens der for fx læger og akademikere ansat som specialkonsulenter er en mere ligelig 
fordeling (hhv. 57/43 og 51/49 %). Den største uligevægt i kønsfordelingen ses blandt kontor-
funktionærer, laboratorieassistenter og bioanalytikere, hvor der er en overvægt af kvinder på 
hhv. 88, 75 og 76 %.  
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Kønsfordeling i ledelsen
Kønsfordelingen for hele personalet på SSI afspejles ikke i ledelsesniveauerne, hvor der gene-
relt er færre kvindelige end mandlige ledere. Dog er der for både sektionsleder og afsnitsleder, 
som er det laveste lederniveau på SSI, en lille overrepræsentation af kvinder. Som det fremgår 
af diagrammet herunder er kønsfordelingen på direktionsniveau 40  % kvinder og 60   % mænd, 
mens der på afdelingschefniveau er ca. 33   % kvinder og 67 % mænd. For sektionsledere, som 
er ansat som chefkonsulenter med personaleledelse (AC-overenskomsten), er fordelingen 53  % 
kvinder og 47  % mænd, mens den for sektionsleder, som også er overlæger, er 14  % kvinder og 
86  % mænd. For afsnitsleder er fordelingen 56   % kvinder og 44  % mænd. 

Lønstatistik fordelt på køn og stillingsbetegnelse 
Det varierer alt efter stillingsbetegnelse, hvorvidt mænd eller kvinder aflønnes højest. Således 
er kvindelige læger, bioanalytikere, it-medarbejdere, kontorfunktionærer, laboranter og labo-
ratorieassistenter i gennemsnit højere lønnet end mandlige, mens mandlige afdelingslæger, 
akademiske medarbejdere, fuldmægtige, sektionsledere og seniorforskere i gennemsnit er 
højere lønnet end kvindelige. For de fleste stillingsbetegnelser gælder det, at mænd og kvinder 
aflønnes inden for lønindeks +/-5. Dog har enkelte faggrupper et større spænd op til 8, hvor der 
er størst forskel. 

I det nedenstående ses, hvordan mænd og kvinder med samme stillingsbetegnelse i gennem-
snit aflønnes på SSI. Et indeks under 100 indikerer, at kvinder i gennemsnit er lavere lønnet end 
mænd med samme stillingsbetegnelse, mens et indeks over 100 modsat indikerer, at kvinder i 
gennemsnit er højere lønnet end mænd med samme stillingsbetegnelse. Bemærk at det kun er 
muligt at præsentere data for de stillingsbetegnelser, hvor gruppen af både mænd og kvinder 
udgør minimum 3 årsværk. De øverste to niveauer af SSI’s ledelse (direktion og afdelingschefer) 
indgår ikke i statistikken.
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Centrale målsætninger 

Ligelig kønsfordeling på personaleområdet

• SSI tilstræber en afbalanceret kønssammensætning i alle faggrupper, der så vidt 
muligt svarer til 40-40-20, hvor målet, at mindst 40   % er hhv. mænd og kvinder, 
mens de sidste 20   % kan variere.

• SSI tilstræber, at ingen faggruppe har mindre end 10   % af det underrepræsenterede 
køn.

• SSI tilstræber kønsneutralt sprog i stillingsopslag. 

• SSI tilstræber, at begge køn er repræsenteret i ansættelsesudvalg.

• SSI udvælger ved rekruttering de bedst kvalificerede kandidater uden hensyntagen 
til køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap mv.

Ligelig kønsfordeling i ledelsen

• SSI tilstræber en afbalanceret kønssammensætning på alle ledelsesniveauer, der så 
vidt muligt svarer til 40-40-20, hvor målet er, at mindst 40 % er hhv. mænd og kvin-
der, mens de sidste 20   % kan variere.

• SSI tilstræber en ligelig fordeling af opgaver, som giver ledelseserfaring. SSI’s chefer 
skal således være opmærksomme på, hvordan de fordeler opgaver, der giver ledel-
seserfaring blandt medarbejderne, der ønsker dette. 

Ligeløn og lige udviklingsmuligheder

• SSI tilstræber, at der – med udgangspunkt i de lønpolitiske kriterier – skal være lige 
adgang til løntillæg uanset køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, religion, handi-
cap mv.

• SSI tilstræber, at SSI’s medarbejdere oplever at have lige udviklingsmuligheder uan-
set køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap mv.

• Koncern-HR udarbejder kønsopdelte statistikker i forhold til tildelingen af varige 
kvalifikationstillæg og tillægsstørrelserne. 

• SU og ledelsen orienteres én gang årligt om ligelønsstatistik for organisationen med 
henblik på aktivt at tage hensyn til målsætningen om ligestilling mellem kønnene.
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Træning og kapacitetsopbygning 

SSI forpligter sig til at understøtte arbejdet med ligestilling og mangfoldighed gennem træ-
ning og kapacitetsopbygning, fx via bevidsthedsskabelse om ubevidste bias blandt personale, 
ledere og andre beslutningstagere.

For at skabe en arbejdsplads, hvor alle har lige muligheder, er det afgørende, at der skabes en 
bevidsthed om eventuelle skævheder, så SSI kan arbejde for at udbedre disse.

SSI har allerede en række aktiviteter, der bidrager til at skabe bevidsthed om kønsspecifikke 
problemstillinger, herunder HR’s indsats i forhold til udarbejdelse af lønstatistik, SU’s opgaver 
med ligestilling i løn samt fokus på krænkende adfærd, balance mellem arbejds- og privatliv 
samt fokus på trivsel generelt både ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ALT-evalu-
eringen (Arbejdsmiljø, Ledelse, Trivsel) med den lokale opfølgning herpå. Nogle af disse aktivi-
teter er allerede udfoldet under punkt 1 om ”Dedikerede ressourcer”. Hertil vil SSI i forbindelse 
med den strategiske målsætning om at styrke SSI som attraktiv arbejdsplads igangsætte nye 
initiativer, der skal sætte fokus på ligestilling, mangfoldighed og lige muligheder. 
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Centrale initiativer

Ledelsens fokus på ligestilling

På de årlige lederudviklingssamtaler (LUS) sættes fokus på ligestilling gennem en 
drøftelse af ligestillingsmæssige emner, som måtte være relevante for den enkelte 
leder og dennes medarbejdere.  Fx fordeling af køn i personalegruppen og blandt 
eventuelle mellemledere samt fokus på talentudvikling mv.

Herudover bruges medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) som værktøj til at tale om 
den enkelte medarbejders balance i arbejds- og privatliv, trivsel og fremtidige ud-
vikling, ligesom ledelsen her har fokus på talentudvikling og på en ligelig fordeling af 
opgaver, som giver ledelseserfaring mv.  

Netværk, mentorordning og talentudvikling

SSI vil som en del af den strategiske målsætning om at være én af Danmarks mest 
attraktive arbejdspladser arbejde på et ligestillingsspor, der bl.a. kan indeholde initia-
tiver i form af talentudvikling, mentorordninger, fremhævelse af mangfoldige rollemo-
deller og gennem netværk – eksempelvis for kvinder i forskning og/eller ledelse. 

Arbejds- og privatliv i balance

SSI ønsker at skabe en attraktiv arbejdskultur for alle medarbejdere i alle stadier af 
arbejdslivet. En del af dette omfatter et arbejds- og privatliv i balance. SSI vil sætte 
fokus på både direktionens, chefers og medarbejderes rolle og ansvar i forhold til at 
skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv. Dette skal ske gennem løbende 
dialog mellem chefer og medarbejdere samt indbyrdes mellem chefer, så der sikres 
en åben dialog om udfordringer og løsninger. Emnet vil blive taget op til drøftelse 
på afdelingschefs-, direktions- og afdelingsmøder, ligesom måling og drøftelse heraf 
fortsat vil være en del af både ALT-evalueringen og MUS. 

Formidling af nøgletal og ligestillingsresultater

For styrke viden om ligestilling og køn bredt på SSI, og for at sikre en vidensbaseret 
drøftelse af ligestillingsrelaterede emner, vil SSI have fokus på intern formidling af 
nøgletal og af ligestillingsresultater. SSI vil formidle kønsopdelte statistikker, ligestil-
lingsredegørelsen, nærværende mangfoldigheds- og ligestillingsplan mv. på SSI’s 
intranet, ligesom køn og ligestilling kan være et emne på frokostmøder og andre rele-
vante fora. 
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