
   
 

 

Fakta om ”Undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende 
på de danske universiteter” 

 

• Undersøgelsen er foretaget som en online spørgeskema, sendt som et mail med link til 
150.000 studerende indskrevet ved de otte danske universiteter pr. maj 2018. De 
studerende blev bedt om at besvare spørgeskemaet, hvis de havde oplevet uønsket seksuel 
adfærd, chikane eller krænkelser i deres studietid.  
 

• Undersøgelsens formål er at indhente viden om karakteren af den uønskede seksuelle 
adfærd, de studerende oplever og at give universiteterne mulighed for bedre at forebygge, 
håndtere og agere på sådan opførsel.  
 

• 1.194 studerende svarede at de havde oplevet uønsket adfærd, chikane eller krænkelser og 
udfyldte herefter detaljer i spørgeskemaet. Da flere af disse studerende angav mere end en 
oplevelse med uønsket seksuel adfærd, indeholder undersøgelsen data om i alt 1.969 
oplevelser.  
 

• De studerendes oplevelser af seksuel adfærd spænder fra uønskede seksuelle kommentarer 
og uønskede berøringer over deling af seksuelt indhold online og tvungen nøgenhed til 
forsøg på eller gennemførte fysiske overgreb.  
 

• Alle procenttal og andele opgjort i rapporten og i konklusionerne refererer udelukkende til 
de studerende, der har valgt at besvare undersøgelsen og kan således ikke skaleres op til 
den samlede studenterbefolkning. 
 

• De beskrevne hændelser kan være foregået i den periode, de nuværende studerende har 
været indskrevet i, antageligvis august 2012 til maj 2018, men kan dog også ligge 
tidsmæssigt længere tilbage, hvis den studerende har haft et længere studieforløb. 
 

• Rapporten er udført af analysebureauet Analyse og tal og bestilt i fællesskab mellem Danske 
Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd som et initiativ på tværs af sektoren. 
Rapporten indeholder ikke tal for de enkelte institutioner.  
 

• Rapporten kan læses på dkuni.dk fra den 29. november 2018.  
 

Kontaktinfo:  
Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet, Rektor DTU. Tlf. 2076 1512 

Sana Mahin Doost, Forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. Tlf. 2819 4500 

Jesper Langergaard, Direktør for Danske Universiteter. Tlf. 9350 7291 


