
Sexisme 
er hverdag 
for mange 
studerende

“Mandlige tutorer aftalte, at hvis man var 
sammen med den samme pige under rusugen, 
så skyldte man hinanden cheeseburgere”. 
Studerende kvinde

11 pct. af de kvindelige studerende har 
oplevet uønskede berøringer, omfav-
nelser eller kys på studiejobbet, mens 
8 pct. har oplevet lignende på studiet 
inden for det seneste år. Det viser en 
rundspørge foretaget blandt studenter-
medlemmer i DM.

Humaniorastuderende 
 Elisabeth syntes, det kunne 
være svært at kommentere på 
sexistiske bemærkninger, for-
di man får replikken, at det 
 bare er for sjov, og at man er 
for nærtagende. 

Kommentarer som “du ser 
billig ud”, uønskede berø-
ringer fra en ældre kollega 
eller nedladende vittighe-
der om ens køn fra en un-
derviser har været en del 

af mange universitetsstuderendes dag-
ligdag på studiet såvel som på studie-
jobbet det seneste år.

Det viser en rundspørge fra Dansk 
Magisterforening, som 1.017 studeren-
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“Det kan være svært at sige 
fra, når en underviser kom-
mer med en sexistisk kom-
mentar til undervisningen, 
for de har en vis autoritet”, 
fortæller Astrid Fisker, der 
læser audiologopædi. 

de har svaret på, herunder 811 kvinder, 
203 mænd og 3 personer med en “an-
den” kønsidentitet.

Blandt kvinderne og de transkønnede i 
undersøgelsen har: 
• 11 pct. oplevet uønskede berøringer, 

omfavnelser eller kys på studiejob-
bet, mens 8 pct. har oplevet lignen-
de på studiet.

• 2 pct. har oplevet at blive udsat for 
en seksuel krænkelse, hvor nogen 
fx har stukket en hånd op under de-
res trøje eller har afklædt sig foran 
dem uden samtykke på studiejob-
bet, mens 1,6 pct. har oplevet lignen-
de på studiet.

• 13,5 pct. har oplevet stødende kom-
mentarer om deres krop på studie-
jobbet, mens 9 pct. har oplevet det 
på studiet.

• 10 pct. har oplevet krænkende til-
nærmelser fra en, som havde en 
magtrelation til dem på studiejob-
bet, mens 2 pct. har oplevet lignen-
de på studiet. 

• 13 pct. har oplevet at blive behandlet 
nedladende på grund af deres køn 
på studiejobbet, mens 10 pct. har op-
levet det på studiet.

• 10 pct. har på studiejobbet oplevet 
at få nærgående spørgsmål om deres 
privatliv, som de fandt krænkende. 6 
pct. har oplevet det på studiet. 

• 23,4 pct. har oplevet kønschikane 
på studiet, defineret bredt som fx 
nedsættende kommenterer og vit-
tigheder om deres køn, mens 22 
pct. har oplevet lignende på studie-
jobbet.

Hertil kommer, at 8 ud af 814 angiver, 
at de har været udsat for regulær vold-
tægt det seneste år – det er dog pri-
mært i privatsfæren.

74 pct. af de kvindelige og transkøn-
nede studerende har minimum oplevet 
ét af forholdene i Magisterbladets spør-
geskema. 

Køns- og arbejdsmarkedsforsker 
på Roskilde Universitet Karen Sjørup 
mener, at nedsættende vittigheder og 
kommentarer baseret på køn er udtryk 
for, at kvinder stadig i højere grad end 
mænd reduceres til deres køn. Det er 
dog ikke alle, der udtaler sig nedladen-
de, som opfatter det sådan, for meget 
afhænger også af den omgangsform og 
omgangstone, der er i en gruppe, me-
ner hun. 

“Nogle mener selv, vittighederne er 
uskyldige, og grænsen går også forskel-
lige steder for folk. Nogle opfatter det 
som dybt generende, mens andre gi-
ver igen, fordi de måske har vænnet sig 
til at være i meget maskuline sammen-
hænge, hvor man skal have et forsvars-
apparat”, siger Karen Sjørup. 

Men forskeren påpeger også, at det 
kan være endnu mere kompliceret, når 
der er en magtrelation. Både i forhold 
til nedsættende kommentarer og uøn-
skede berøringer.

“Når det er en vejleder, en undervi-
ser eller en chef, bliver det mere pro-
blematisk, for man kan blive bange for 
at være kritisk over for dem, fordi det 
kan være truende for studieresultater 
eller ens økonomiske situation”, siger 
Karen Sjørup. 

Hun mener derfor, at det er meget 
vigtigt, at der sættes fokus på, hvad 
der er i orden og acceptabelt der, hvor 
man færdes som underviser, chef i en 
virksomhed eller som kollega.

“Han blev ved med at kramme mig”
Anne er en af de studerende, som har 
oplevet uønskede berøringer fra en æl-
dre kollega på sit studiejob. Hun læser 
en kandidat på CBS, og i to år arbejde-
de hun som studentermedhjælper i en 

Læs “Som 25-årig har jeg alle-
rede oplevet en del sexisme”  
på  Magisterbladet.dk

En 60årig kollega klemte mig på røven,  
da han skulle ønske mig tillykke.
Studerende kvinde om studiejob
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