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Diskrimination, sexisme og chikane  

Notatet indeholder oversigter over de studerendes besvarelser på en række spørgsmål vedrørende 

diskrimination, sexisme og chikane fra Studenterundersøgelsen i 20201. 

Aarhus Universitet (AU) har gennem flere år via AU’s Studiemiljøundersøgelser undersøgt temaerne 

diskrimination, mobning og chikane (herunder sexchikane). Resultaterne fra de tidligere 

undersøgelser kan ikke direkte sammenlignes med årets undersøgelse, da såvel spørgsmål som 

svarkategorier ikke stemmer overens.  

Det skal desuden bemærkes, at undersøgelsesresultaterne i 2020 kan være påvirket af corona-

restriktioner og periodevis nedlukning af AU.  

De fremlagte resultater i dette notat er præsenteret på et overordnet niveau og vil blive vist i 

tabelform for hele AU samt opdelt på fakulteter. 

Der er tjekket for variation i svar på baggrundsvariablene: uddannelsestype, nystartede 

bachelorstuderende (årgang 2020), køn og baggrund (dansk/udenlandsk). Der, hvor analyserne har 

vist en betydelig variation på AU niveau, er det kommenteret ved gennemgang af resultaterne.   

Studenterundersøgelsen blev gennemført fra 20. oktober til 15. december 2020. I dette tidsrum var 

der en række corona-restriktioner, men universitetet var ikke lukket ned. For konkrete spørgsmål og 

resultater i undersøgelsen vedr. corona henvises til notatet om corona-trivsel. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Corona_trivsel_SMU2020_WEB.pdf 

 

Diskrimination, vold og trusler 
Under overskriften ’Diskrimination, vold og trusler’ vises respondenternes svar på flg. spørgsmål (jf. 

tabel 1a-1d): 

I hvilket omfang er du inden for de sidste 12 måneder blevet udsat for følgende under din 

nuværende uddannelse: 

- Fået stødende, grove eller nedladende kommentarer 

- Blevet forskelsbehandlet (f.eks. seksuel orientering, religion, køn, etnicitet, handicap) 

- Truet med vold eller oplevet truende adfærd 

- Slået, skubbet, sparket etc. 

90% svarer, at de ’aldrig’ har oplevet at få stødende, grove eller nedladende kommentarer ifm. deres 

nuværende uddannelse inden for de seneste 12 måneder (jf. tabel 1a). 2% (226 respondenter) 

vurderer, at de har oplevet ’dagligt, ugentligt eller månedligt’ at få stødende, grove eller nedladende 

kommentarer ifm. deres nuværende uddannelse.  

  

                                                           
1 Studenterundersøgelsen gennemføres af Uddannelses og forskningsministeriet hver andet år. Undersøgelsen består af en 
række delelementer, herunder Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres 
uddannelse og egne tilgange til læring), Uddannelseszoom (digitalt optagelsesværktøj, hvor de studerende kan 
sammenligne uddannelser) og Undervisningsmiljø (i regi af Dansk Center for Undervisningsmiljø). For mere information om 
studenterundersøgelsen se SMU’s hjemmeside https://studerende.au.dk/studiemiljo/. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Corona_trivsel_SMU2020_WEB.pdf
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
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Tabel 1a: ”Fået stødende, grove eller nedladende kommentarer”, AU og fakultetsniveau 

(2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 1% 1% 8% 90% 

Aarhus BSS 0% 1% 1% 8% 90% 

HE 0% 1% 1% 10% 89% 

Nat 0% 0% 1% 8% 90% 

Tech 0% 1% 2% 9% 87% 

Hovedtotal  0% 1% 1% 8% 90% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

Når resultaterne deles op på typen af uddannelse, viser det, at 90% af respondenterne fra en 

akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse svarer, at de ’aldrig’ har oplevet at få stødende, grove 

eller nedladende kommentarer. På professionsbacheloruddannelserne er det 86% af 

respondenterne, der ’aldrig’ oplever det.  

Ser man på andelen af respondenter, der har oplevet forskelsbehandling (f.eks. pga. seksuel 

orientering, religion, køn, etnicitet, handicap) ifm. deres nuværende uddannelse inden for de 

seneste 12 måneder, fremgår det, at 91% ’aldrig’ har oplevet det. Knap 3% (svarende til 309) af 

respondenterne vurderer, at de ’dagligt, ugentligt eller månedligt’ har været udsat for 

forskelsbehandling jf. tabel 1b.  

Tabel 1b: ”Forskelsbehandlet (f.eks. seksuel orientering, religion, køn, etnicitet, handicap)”, 

AU og fakultetsniveau (2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 1% 2% 6% 91% 

Aarhus BSS 0% 1% 2% 7% 91% 

HE 0% 1% 2% 8% 89% 

Nat 0% 0% 2% 5% 92% 

Tech 0% 1% 2% 6% 91% 

Hovedtotal 0% 1% 2% 6% 91% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

Der ses ikke forskelle imellem uddannelsesniveauerne eller kønnene. Lidt anderledes ser det ud 

blandt de udenlandske respondenter. Her oplever 86 %, at de ’aldrig’ har oplevet 

forskelsbehandling. 4% (svarende til 31 respondenter) har oplevet forskelsbehandling ’dagligt, 

ugentligt eller månedligt´, og 10% (svarende til 86 respondenter) vurderer, at de har oplevet det 

’sjældnere’.  

Ser man på vold og trusler herom, svarer flere end 99% af respondenterne, at de ’aldrig’ har oplevet 

at været udsat for hverken trusler om vold eller truende adfærd eller er blevet slået, skubbet eller 

sparket ifm. deres nuværende uddannelse inden for de seneste 12 måneder. Knap 1% af 

respondenterne - svarende til 108 studerende - har svaret, at de (dagligt, ugentligt, månedligt eller 

sjældnere) har været udsat for trusler om vold eller har oplevet truende adfærd (jf. tabel 1c), og 72 

studerende har svaret, at de er blevet slået, skubbet eller sparket ect. (jf. tabel 1d).  
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Tabel 1c: ”Truet med vold eller oplevet truende adfærd”, AU og fakultetsniveau (2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 0% 0% 1% 99% 

Aarhus BSS 0% 0% 0% 1% 99% 

HE 0% 0% 0% 1% 99% 

Nat 0% 0% 0% 0% 100% 

Tech 0% 0% 1% 1% 98% 

Hovedtotal 0% 0% 0% 1% 99% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

Tabel 1d: ”Slået, skubbet, sparket etc.”, AU og fakultetsniveau (2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 0% 0% 0% 100% 

Aarhus BSS 0% 0% 0% 1% 99% 

HE 0% 0% 0% 1% 99% 

Nat 0% 0% 0% 0% 100% 

Tech 0% 0% 1% 1% 99% 

Hovedtotal 0% 0% 0% 0% 99% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

Gennemgående ses, at færre nystartede bachelorer fra 2020 svarer, at de har været udsat for 

diskrimination, vold og trusler set i forhold til den samlede respondentgruppe. En mulig forklaring 

herpå kan være den digitale studiestart. 

Eftersom talstørrelserne er meget små, fremhæves der ikke forskelle i de undersøgte 

baggrundsvariable i notatet. 

Hvor blev de studerende udsat for diskrimination, vold og trusler? 
De studerende, der har svaret, at de er blevet udsat for diskrimination, vold og trusler, blev spurgt 

om, hvor de er blevet udsat for dette (jf. tabel 1e). 

I forhold til stødende, grove eller nedladende kommentarer eller forskelsbehandling (f.eks. pga. 

seksuel orientering, religion, køn etnicitet, handicap) svarer hhv. 47% og 57%, at det har fundet sted 

på uddannelsesstedet og/eller i andre studierelevante sammenhænge.  

I forhold til trusler om vold eller truende adfærd svarer lidt over halvdelen (56%), at det har foregået 

i andre studierelevante sammenhænge, 30% svarer, at det har fundet sted på uddannelsen, og 26% 

svarer, at det har fundet sted digitalt. 

Når man ser på svarfordelingen i forhold til at blive slået, skubbet, sparket etc., svarer 79%, at det er 

foregået i andre studierelevante sammenhænge, og 25%, at det er foregået på uddannelsesstedet. 
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1e. Hvor blev du udsat for diskrimination, vold og trusler, AU (2020) 
Hvor er du inden for de sidste 12 
måneder blevet udsat for følgende på 
din nuværende uddannelse (du kan 
sætte flere krydser) 

På 
uddannelses-
stedet 

 I andre studie-
relevante 
sammenhænge 

Digitalt 

n 

Fået stødende, grove eller 
nedladende kommentarer 

47% 
 

56% 
 

13% 
 

1.154 

Forskelsbehandlet (f.eks. på grund 
af seksuel orientering, religion, 
køn, etnicitet, handicap) 

57% 
 

56% 
 

10% 
 

1.030 

Truet med vold eller oplevet 
truende adfærd 

30% 
 

56% 
 

26% 
 

108 

Slået, skubbet, sparket etc. 25% 
 

79% 
 

0% 72 

Note: Procenterne summerer ikke til 100 %, da hver respondent kan svare bekræftende på flere udsagn 

Hvem udsatte de studerende for diskrimination, vold og trusler? 
De studerende, der har svaret, at de er blevet udsat for diskrimination, vold og trusler inden for de 

seneste 12 måneder, blev spurgt om, hvem der udsatte dem for dette. 

Tabel 1f: Hvem har udsat dig for diskrimination, vold og trusler, AU (2020) 
Hvem har inden for de sidste 12 
måneder udsat dig for følgende på din 
nuværende uddannelse: (du kan sætte 
flere krydser) 

Medstu-
derende 

Under-
visere 

Adm. 
ansatte 

Personer 
på mit 
praktik-
sted 

Andre 

n 

Fået stødende, grove eller 
nedladende kommentarer 

69% 
 

19% 
 

3% 
 

5% 
 

15% 
 

1.154 

Forskelsbehandlet (f.eks. på grund 
af seksuel orientering, religion, køn, 
etnicitet, handicap) 

54% 
 

34% 
 

9% 
 

9% 
 

20% 
 

1.030 

Truet med vold eller oplevet 
truende adfærd 

43% 
 

6% 
 

10% 
 

7% 
 

40% 
 

108 

Slået, skubbet, sparket etc. 39% 
 

4% 
 

14% 
 

3% 
 

42% 
 

72 

Procenterne summerer ikke til 100 %, da hver respondent kan svare bekræftende på flere udsagn 

69% af de respondenter, der har oplevet at få stødende, grove eller nedladende kommentarer har 

svaret, at det er deres medstuderende, der har udsat dem for dette. 19% har svaret underviserne, og 

15% har svaret andre. I forhold til forskelsbehandling (f.eks. pga. seksuel orientering, religion, køn, 

etnicitet, handicap) svarer 54%, at det er medstuderende, der har udsat dem for dette, 34% svarer 

underviserne, og 20% svarer andre. 

I forhold til at have oplevet trusler om vold eller truende adfærd eller have været udsat for at blive 

slået, skubbet, sparket er de hyppigste kategorier ’Medstuderende’ og ’Andre’, jf. tabel 1f.  

Sexisme 
Under sexisme vises respondenternes svar på flg. spørgsmål (jf. tabel 2a-2c).  

I hvilket omfang er du inden for de sidste 12 måneder blevet udsat for følgende under din 

nuværende uddannelse: 

- Dit udseende eller køn er blevet kommenteret på en måde, du fandt ubehagelig eller 

stødende 
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- Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (f.eks. kommentarer, uønskede fysiske 

berøringer eller kys) 

- Blevet rørt ved, omfavnet eller kysset på en måde, du ikke ønskede 

For samtlige tre spørgsmål ses der ikke forskelle på uddannelsesniveauer eller om respondenten er 

dansk eller international studerende. Der ses dog forskelle på køn og nystartede 

bachelorstuderende. 

Det skal bemærkes, at det er studerende fra begge køn, der svarer, at de er blevet udsat for sexisme 

eller uønsket seksuel opmærksomhed. Det gælder for samtlige spørgsmål under denne overskrift. 

Der er dog en tendens til, at flere kvindelige respondenter oplever at have været udsat for sexisme 

end de mandlige respondenter. 

Som det var tilfældet ifm. diskrimination, vold og trusler ses også at færre nystartede bachelorer fra 

2020 svarer, at de har været udsat for sexisme set i forhold til den samlede respondentgruppe. Også 

her kan en mulig forklaring herpå være den digitale studiestart. 

91% af respondenterne svarer, at de inden for de seneste 12 måneder ’aldrig’ har oplevet, at deres 

udseende eller køn er blevet kommenteret på en måde de fandt ubehagelig eller stødende. 2% (202 

respondenter) svarer, at de har oplevet det ’dagligt, ugentligt eller månedligt,’ og 7% (752 

respondenter) har oplevet det ’sjældnere’ (jf. tabel 2a). 

94% af de mandlige respondenter studerende svarer, at de ’aldrig’ har oplevet, at deres udseende 

eller køn er blevet kommenteret på en måde, de fandt ubehagelig eller stødende – det gælder for 

90% af de kvindelige respondenter. 

Tabel 2a: Dit udseende eller køn er blevet kommenteret på en måde, du fandt ubehagelig 

eller stødende, AU og fakultetsniveau (2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 0% 1% 6% 92% 

Aarhus BSS 0% 1% 2% 7% 91% 

HE 0% 0% 1% 8% 91% 

Nat 0% 0% 1% 6% 93% 

Tech 0% 0% 1% 6% 92% 

Hovedtotal 0% 0% 1% 7% 91% 

n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

95% af respondenterne svarer, at de inden for de seneste 12 måneder ’aldrig’ har været udsat for 

uønsket seksuel opmærksomhed (f.eks. kommentarer, uønskede fysiske berøringer eller kys). 1% 

(svarende til 101 respondenter) har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed ’dagligt’, ’ugentligt’ 

eller ’månedligt’, og 4 % (svarende til 422 respondenter) har oplevet det ’sjældnere’ (jf. tabel 2b).  

97% af de mandlige respondenter svarer, at de ’aldrig’ har været udsat for uønsket seksuel 

opmærksomhed inden for de seneste 12 måneder under deres nuværende uddannelse – det gælder 

for 94% af de kvindelige respondenter. 
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Tabel 2b: Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (f.eks. kommentarer, uønskede fysiske 

berøringer eller kys), AU og fakultetsniveau (2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 0% 1% 3% 96% 

Aarhus BSS 0% 0% 1% 5% 94% 

HE 0% 0% 1% 4% 95% 

Nat 0% 0% 1% 3% 96% 

Tech 0% 0% 1% 3% 96% 

Hovedtotal 0% 0% 1% 4% 95% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

97% af respondenterne svarer, at de ’aldrig’ inden for de seneste 12 måneder under deres 

nuværende uddannelse har være udsat for at blive rørt ved, omfavnet eller kysset på en måde, de 

ikke ønskede (jf. tabel 2c). 0,5 % (50 respondenter) svarer, at de har oplevet dette ’dagligt, ugentligt 

eller månedligt’ og knap 3 % (300 respondenter) svarer, at de har oplevet det – men ’sjældnere’.  

Det gælder for 98% af de mandlige respondenter og 96% af de kvindelige respondenter. 

2c: Blevet rørt ved, omfavnet eller kysset på en måde, du ikke ønskede, AU og fakultetsniveau 

(2020) 

Fakultet Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

AR 0% 0% 0% 2% 97% 

Aarhus BSS 0% 0% 0% 3% 96% 

HE 0% 0% 0% 3% 97% 

Nat 0% 0% 0% 2% 97% 

Tech 0% 0% 0% 2% 97% 

Hovedtotal 0% 0% 0% 3% 97% 
n= AU (11.133), AR (3.450), BSS (3.388), HE (1.600), Nat (1.281), Tech (1.414) 

Hvor blev de studerende udsat for sexisme? 
Blandt de respondenter, der har oplevet at være udsat for sexisme, svarer langt de fleste, at det har 

fundet sted ’i andre studierelevante sammenhænge’ efterfulgt af ’på uddannelsesstedet’, jf. tabel 2d 

nedenfor.  

Tabel 2d Hvor blev du udsat sexisme, AU (2020) 
Hvor er du inden for de sidste 12 
måneder blevet udsat for følgende på 
din nuværende uddannelse (du kan 
sætte flere krydser) 

På 
uddannelses-
stedet 

 I andre 
studierelevante 
sammenhænge 

Digitalt 

n 

Dit udseende eller køn er blevet 
kommenteret på en måde, du 
fandt ubehagelig eller stødende 

48% 
 

64% 
 

8% 
 

954 

Udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed (f.eks. 
kommentarer, uønskede fysiske 
berøringer eller kys) 

33% 
 

72% 
 

9% 
 

523 

Blevet rørt ved, omfavnet eller 
kysset på en måde, du ikke 
ønskede 

29% 
 

79% 
 

0% 350 

Note: Procenterne summerer ikke til 100 %, da hver respondent kan svare bekræftende på flere udsagn 
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Hvem har udsat dig for sexisme 
69% af respondenterne svarer, at det er medstuderende, der har kommenteret på deres udseende 

eller køn på en måde, de fandt ubehagelig eller stødende, 19% svarer underviserne og 18% andre.  

På de efterfølgende spørgsmål vedr. hhv. uønsket seksuel opmærksomhed (f.eks. kommentarer, 

uønskede fysiske berøringer eller kys og/eller blevet rørt ved, omfavnet eller kysset på en måde, du 

ikke ønskede svarer over 70% af respondenterne, at det er medstuderende, der har udsat dem for 

det og 22% svarer andre jf. tabel 2e. 

Tabel 2e: Hvem har udsat dig for sexisme, AU (2020) 
Hvem har inden for de sidste 12 
måneder udsat dig for følgende på din 
nuværende uddannelse: (du kan sætte 
flere krydser) 

Medstu-
derende 

Under-
visere 

Adm. 
ansatte 

Personer 
på mit 
praktik-
sted 

Andre 

n 

Dit udseende eller køn er blevet 
kommenteret på en måde, du fandt 
ubehagelig eller stødende 

69% 
 

19% 
 
 

2% 
 

7% 
 

18% 
 

954 

Udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed (f.eks. 
kommentarer, uønskede fysiske 
berøringer eller kys) 

71% 9% 3% 
 

6% 
 

22% 
 

523 

Blevet rørt ved, omfavnet eller 
kysset på en måde, du ikke ønskede 

76% 
 

6% 
 

3% 
 

3% 
 

22% 
 

350 

Note: Procenterne summerer ikke til 100 %, da hver respondent kan svare bekræftende på flere udsagn 


