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28. oktober 2020 

 

Analysen er udarbejdet i september 2020 og 

anvender tal fra DM’s medlemssystem.   

Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du 

kontakte DM’s analyseafdeling på 

analyse@dm.dk. Hvis du har spørgsmål til brug 

af analysen i pressen, kan du kontakte DM’s 

pressevagt på 29 11 60 80.

• I 2010 var halvdelen af DM’s medlemmer med en lederstilling kvinder. I 2020 er det steget 

til seks ud af ti.     

• I perioden 2010 til 2020 er der kommer flere både mandlige og kvindelige medlemmer i 

DM med en lederstilling. At kvinderne i dag udgør en større andel af lederne, skyldes 

derfor en relativ større udvikling i perioden blandt kvinder sammenlignet med mænd.  

• Både blandt privat og offentligt ansatte udgør kvinderne i 2020 en større andel af DM’s 

medlemmer med en lederstilling end i 2010. 
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Blandt DM’s medlemmer med en lederstilling er der de sidste ti år sket en øgning i andelen af 

kvinder. Fra i 2010 at udgøre godt halvdelen af lederne, udgør kvinderne i 2020 næsten seks 

ud af ti ledere. I perioden er der både kommet flere mandlige og kvindelige ledere, så 

udviklingen i forskellen er drevet af, at der er en relativ større vækst i antallet af kvindelige 

ledere sammenlignet med mandlige. 

 

I 2010 var 47 procent af DM’s offentligt ansatte medlemmer i en lederstilling kvinder. I 2020 er 

andelen steget til 56 procent. En udvikling på 9 procentpoint. Blandt DM’s private medlemmer 

i en lederstilling var andelen af kvinder allerede i 2010 markant på 59 procent. I 2020 er 

andelen steget 5 procentpoint til at udgøre 64 procent. 
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Figur 2.1. viser udviklingen år til år blandt DM’s offentligt ansatte medlemmer i en lederstilling 

fra 2009 til 2020. I årene før 2012 var størstedelen af DM’s offentligt ansatte ledere mænd. I 

årene 2012 og 2013 skete en udligning, mens der fra 2014 har været en større andel af kvinder 

blandt lederne. Denne forskel er gradvist øget frem mod 2020 med en stadig større andel af 

kvindelige ledere.  

 

Figur 2.2. viser udviklingen år til år blandt DM’s privatansatte medlemmer i en lederstilling fra 

2009 til 2020. I perioden er der flere af DM’s både kvindelig og mandlige medlemmer, som 

har fået en lederstilling i det private, men som figuren viser, har stigning været relativ større 

blandt kvinderne, hvorfor de gennem hele perioden udgør en voksende andel af lederne.  
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Opgørelsen af medlemmer med en lederstilling er lavet ud fra medlemmernes 

registrerede titel. DM har inkluderet alle de titler, som med stor sandsynlighed dækker 

over en faktisk lederstilling. Denne metode er brugt for at imødekomme det problem, 

der ligger i, at ikke alle medlemmer altid får korrekt registeret, om de er ledere eller ej. 

Ved at tage udgangspunkt i medlemmernes titel er antagelsen, af vi får et mere 

retvisende mål for hvor mange medlemmer, der faktisk har en lederstilling. 

 

 


