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Introduktion
Indeværende rapport er en undersøgelse af uønsket seksuel adfærd på danske universiteter. I rapporten
analyseres chikane, krænkelser eller uønsket opmærksomhed af seksuel karakter udført af ansatte, studerende
eller andre personer rettet mod universitetsstuderende.
Formålet med undersøgelsen er at få større viden om seksuelt krænkende adfærd på universiteterne. Rapporten
er udarbejdet for Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd af Analyse & Tal.
Undersøgelsen er ikke designet som en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Dette skyldes, at
undersøgelsens sigte ikke er at give svar på, hvor stor en andel der har oplevet uønsket seksuel adfærd, men i
stedet at få større viden om karakteren af den uønskede seksuelle adfærd på universiteterne. I spørgeskemaet
bliver svarpersonerne spurgt til den uønskede seksuelle oplevelse, herunder typen af uønsket seksuel oplevelse,
hvor og hvornår den fandt sted, og hvem der udviste den uønskede seksuelle adfærd. Derudover bliver
svarpersonerne spurgt, om de fortalte andre om oplevelsen1.

DATAMATERIALE
Undersøgelsens datamateriale er baseret på et spørgeskema på dansk og engelsk udsendt til
studerende på Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i
København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet
og Aarhus Universitet i maj 2018. Undersøgelsen er udsendt til alle nuværende studerende på
universiteterne, men den studerende bliver kun bedt om at besvare spørgeskemaet, hvis han/hun på
et tidspunkt under studietiden har været udsat for seksuelt krænkende adfærd. Når undersøgelsen
omhandler nuværende studerende, kan den uønskede seksuelle adfærd ligge flere år tilbage, hvis en
nuværende kandidatstuderende har haft oplevelserne med uønsket seksuel adfærd i begyndelsen af
studiet.
1194 personer har i undersøgelsen svaret, at de har været udsat for en uønsket seksuel oplevelse.
Spørgeskemaet har skelnet mellem følgende typer af uønsket seksuel adfærd:









krænkende verbale kommentarer af seksuel karakter
uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online
uønsket fysisk berøring
uønsket oplevelse hvor nogen har blottet sig
uønsket oplevelse hvor nogen har forsøgt at tvinge vedkommende til sex
uønsket oplevelse hvor nogen har presset vedkommende til nøgenhed
Uønsket oplevelse hvor nogen har tvunget vedkommende til sex
Andre typer af uønsket seksuel adfærd

I forlængelse af at svare på spørgeskemaet giver undersøgelsen mulighed for, at svarpersonerne selv kan uddybe
deres oplevelser, samt komme med anbefalinger til universiteterne i forhold til, hvordan universiteterne kan
hjælpe. Rigtig mange svarpersoner har valgt at benytte denne mulighed. Disse mange uddybende besvarelser

1

Kulturelle forestillinger påvirker, hvad der ses som sex og seksuelle overgreb – og begreber som ’voldtægt’ er knyttet til skiftende
normer og strafferetlige definitioner. Da vi ønsker viden om respondentens opfattelse af hændelsen, anvender spørgeskemaet
handlings‐ og adfærdsbeskrivende spørgsmål og svarkategorier, som respondenten potentielt set kan genkende sin oplevelse i. For
eksempel spørger vi ikke til voldtægt, men om respondenten har været udsat for at ”nogen har tvunget mig til sex (det kan for
eksempel være samleje, oralsex, analsex eller tvungen onani)” (Heinskou 2017: Seksuelle krænkelser i Danmark).
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bruges løbende igennem rapporten til at få en bedre forståelse for, hvilke situationer der leder op til en seksuel
krænkelse. Alle uddybende svar er anonymiseret, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Dette gøres først og
fremmest for at sikre, at anonymiteten hos respondenten, der har beskrevet en eller flere oplevelser i
undersøgelsen. Undersøgelsens formål er at skabe større viden omkring seksuelt krænkende adfærd på
universiteterne, til brug i fremtidige undersøgelser og indsatser på universiteterne.
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Rapportens hovedkonklusioner er:


1.194 studerende har været udsat for uønsket seksuel adfærd. Undersøgelsen er sendt til 150.000
studerende indskrevet ved de otte danske universiteter pr. maj 2018. 1.194 studerende svarede
bekræftende på, at de har været udsat for uønsket seksuel adfærd og udfyldte herefter spørgeskemaet.
Da flere af disse studerende fortalte om mere end en oplevelse med uønsket seksuel adfærd, indeholder
undersøgelsen data om i alt 1.969 oplevelser.
Alle procenttal og andele i rapporten og i nedenstående konklusioner refererer udelukkende til de 1.194
studerendes besvarelser og kan således ikke skaleres op til den samlede studenterbefolkning på
150.000. De beskrevne hændelser kan være foregået i hele den periode, de studerende har været
indskrevet på universitetet op til undersøgelsen i maj 2018, antaget en gennemsnitlig studietid vil det
sige perioden tilbage til august 2012, men kan dog også ligge tidsmæssigt længere tilbage, hvis den
studerende har haft et længere studieforløb.



Flest kvinder har oplevet seksuelt krænkende oplevelser. 82 procent af personerne, som har svaret, at
de har været udsat for uønsket seksuel adfærd, er kvinder. 16 procent af personerne er mænd. De
resterende 2 procent har ikke ønsket at svare eller har svaret ”andet”, når de er blevet spurgt til deres
køn.



Den mest almindelige uønskede seksuelle adfærd er krænkende verbale kommentarer af seksuel
karakter og uønsket fysisk berøring. 37 procent af de uønskede seksuelle oplevelser er krænkende
verbale kommentarer af seksuel karakter, og 36 procent er uønsket berøring. 2 procent af de uønskede
seksuelle oplevelser er deling af materiale med seksuelt indhold online, og 3 procent er, hvor nogen
har tvunget vedkommende til sex.



Det er mest almindeligt at opleve uønsket seksuel adfærd på bachelordelens 1. år. For 41 procent af
besvarelserne sker oplevelsen på bachelordelens 1. år. For 13 procent sker oplevelsen på
kandidatdelen.2



Det er mest almindeligt at være blevet seksuelt krænket af en medstuderende. For 50 procent af
besvarelserne er den seksuelle krænkende adfærd blevet udvist af medstuderende. For 11 procent af
besvarelserne er det en rusvejleder og/eller tutor, der har krænket. For 10 procent af besvarelserne er
det en underviser, der har krænket.



Det er mest almindeligt at være blevet udsat for uønsket seksuel adfærd i forbindelse med sociale
arrangementer på universitetet. For 34 procent af besvarelserne har den uønskede seksuelle oplevelse
fundet sted i forbindelse med et socialt arrangement på universitetet. 19 procent af de uønskede
seksuelle oplevelser er sket i fritiden uden for universitetssammenhæng, 16 procent er sket i forbindelse
med uddannelsens undervisning og/eller forberedelse, og endelig er 16 procent sket under introforløb
og/eller rustur.



Mere end 4 ud af 5 fortæller nogen om den uønskede seksuelle adfærd. 14 procent af personerne, som
har været udsat for en uønsket seksuel oplevelse, har ikke fortalt nogen om de uønskede seksuelle
oplevelser. Det er mest almindeligt at fortælle det til medstuderende (63 procent), venner uden for
studiet (52 procent), kæreste eller ægtefælle (34 procent) og familie (20 procent). Det er ikke almindeligt

2

Det er dog vigtigt at holde for øje, at undersøgelsen spørger respondenterne til oplevelser gennem hele deres studietid. Det betyder, at en
kandidatstuderende godt kan have oplevet seksuelt krænkende adfærd på 1. år af sin bacheloruddannelse, mens en bachelorstuderende selv
sagt ikke kan have haft en oplevelse på sin kandidatuddannelse. Med dette analysedesign er det altså forventeligt at finde flere oplevelser
med seksuelt krænkende adfærd på bacheloruddannelsen end på kandidatuddannelsen. Overvægten af studerende, der har oplevet seksuelt
krænkende adfærd på deres første år af bacheloruddannelsen, er dog så stor, at vi stadigvæk finder det relevant at fremhæve den.
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at fortælle det til uddannelsesinstitutionen. For eksempel fortæller få det til administrationen på studiet
(2 procent), ledelsen på studiet/universitetet (2 procent) og studievejledere (2 procent).


Mindre end 1 ud af 5 er klar over, hvor på universitetet man kan henvende sig, hvis man ønsker hjælp
og støtte efter oplevelsen med uønsket seksuel adfærd. 18 procent svarer, at de er klar over, hvor
på universitetet man kan henvende sig.



Mere end 1 ud af 8 af oplevelserne med uønsket seksuel adfærd involverer personer i et
ansættelsesforhold med universitet. For 10 procent af besvarelserne har den krænkende været en
underviser. For 3 procent af besvarelserne har den krænkende været en hjælpelærer eller instruktor.
For andre 3 procent af besvarelserne har den krænkende været en faglig vejleder. Og for 1 procent
af besvarelserne har den krænkende været en del af det administrative personale.
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Overblik
Indeværende afsnit beskriver de overordnede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt personer på
universiteterne, som har været udsat for en oplevelse med uønsket seksuel adfærd.

Kønsfordeling
Af nedenstående tabel fremgår det, at flest kvinder har oplevet uønsket seksuel adfærd. 82 procent af personerne,
som har svaret, at de har været udsat for en uønsket seksuel oplevelse, er kvinder. 16 procent af personerne er
mænd. De resterende 2 procent har ikke ønsket at svare eller har svaret ”andet”, når de er blevet spurgt til deres
køn.

Kønsfordeling
Antal

Procent

Kvinde

978

81,9

Mand

190

15,9

Andet

17

1,4

Ønsker ikke at
svare
Total

9

0,8

1194

100

Aldersfordeling
Af nedenstående tabel fremgår alderen for de personer, som har oplevet uønsket seksuel adfærd. 18,4 procent
er mellem 27 og 30 år, 17,3 procent er 24 år og 13,2 procent er 23 år.

Aldersfordeling
Antal

Procent

21 år og under

122

10,2

22 år

126

10,6

23 år

158

13,2

24 år

207

17,3

25 år

152

12,7

26 år

143

12

27 til 30 år

220

18,4

31 år og ældre

66

5,5

Total

1194

100
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Typer af uønskede seksuelle oplevelser
Af nedenstående tabel fremgår det, at den mest almindelige uønskede seksuelle adfærd er krænkende verbale
kommentarer af seksuel karakter og uønsket fysisk berøring.
36,8 procent af den uønskede seksuelle adfærd er verbale kommentarer af seksuel karakter. 36,4 procent er
uønsket fysisk berøring. 4,7 procent er uønskede oplevelser, hvor nogen har blottet sig. 4,3 procent er uønskede
oplevelser, hvor nogen har forsøgt at tvinge vedkommende til sex. 3,4 procent er, hvor nogen har tvunget
vedkommende til sex. 3 procent er uønskede oplevelser, hvor nogen har presset vedkommende til nøgenhed. 2,4
procent er uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online. Endelig er 9 procent oplevelser med andre
typer af uønsket seksuel adfærd.

Hvilke typer af uønskede seksuelle oplevelser har du været udsat for?
Antal

Procent

Uønsket fysisk berøring

716

36,4

Krænkende verbale kommentarer af seksuel karakter (eksempelvis om dit køn, din
krop eller din seksualitet)
Uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online (eksempelvis Facebook,
Snapchat eller andre sociale medier)
Uønsket oplevelse hvor nogen har blottet sig (ved eksempelvis at vise deres
kønsorganer)
Uønsket oplevelse hvor nogen har presset mig til nøgenhed

725

36,8

48

2,4

92

4,7

60

3,0

Uønsket oplevelse hvor nogen har forsøgt at tvinge mig til sex (det kan
eksempelvis være samleje, oralsex, analsex eller tvungen onani)
Uønsket oplevelse hvor nogen har tvunget mig til sex (det kan eksempelvis være
samleje, oralsex, analsex eller tvungen onani)
Jeg har oplevet andre typer af uønsket seksuel adfærd

84

4,3

67

3,4

177

9,0

Total

1969

100

*1,6 oplevelse gennemsnitligt per respondent
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Tidspunkt for de uønskede seksuelle oplevelser
Af nedenstående tabel fremgår det, at det er mest almindeligt at have uønskede seksuelle oplevelser på
bachelordelens 1. år.
For 41,1 procent af besvarelserne er de studerende på bachelordelens 1. år, da de havde uønskede seksuelle
oplevelser. For 25,8 procent af besvarelserne er de studerende på bachelordelens 2. år. For 15,7 procent af
besvarelserne er de studerende på bachelordelens 3. år eller senere. For 13,1 procent af besvarelserne er de
studerende på kandidatdelen. Resten ved det ikke eller ønsker ikke at svare.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
1117
703
428
355
65
52
2720

På bacheloruddannelsens 1. år
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*2,3 tidspunkter valgt gennemsnitligt per respondent
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Procent af besvarelser
41,1
25,8
15,7
13,1
2,4
1,9
100,0

Den seksuelt krænkende
Af nedenstående tabel fremgår det, at det er mest almindeligt at være blevet udsat for uønsket seksuel adfærd
af en medstuderende.
For knap 50 procent af besvarelserne er den uønskede seksuelle adfærd blevet udvist af medstuderende. For
11,2 procent af besvarelserne er det en rusvejleder og/eller tutor. For 10,3 procent af besvarelserne er det en
underviser. For under 5 procent af besvarelserne er den uønskede seksuelle adfærd blevet udvist af henholdsvis
en hjælpelærer, instruktor og/eller øvelseslærer, en faglig vejleder, en mentor, administrativt personale, en
kollega på studiejob, eller en kollega i forbindelse med praktikforløb. Derudover er den uønskede seksuelle
adfærd blevet udvist af andre end de ovennævnte for 13,9 procent.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)
Hjælpelærer/instruktor/øvelseslærer
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt,
speciale, laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor
Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)
Andre
Ønsker ikke at svare
Total
*2,3 personer valgt gennemsnitligt per respondent
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283
79
80
1370
308
26
33
89
46
383
54
2751

Procent af
besvarelser
10,3
2,9
2,9
49,8
11,2
0,9
1,2
3,2
1,7
13,9
2,0
100

Sted for oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd
Af nedenstående tabel fremgår det, at det er mest almindeligt at være blevet udsat for uønsket seksuel adfærd i
forbindelse med sociale arrangementer på universitetet.
For 33,7 procent af besvarelserne har den uønskede seksuelle adfærd fundet sted i forbindelse med sociale
arrangementer på universitetet. 19,1 procent af de uønskede seksuelle oplevelser er sket i fritiden uden for
universitetssammenhæng, 15,9 procent er sket i forbindelse med uddannelsens undervisning og/eller
forberedelse, og 15,8 procent er sket under introforløb og/eller rustur. For 5 procent eller færre af besvarelserne
har den uønskede seksuelle oplevelse fundet sted på internettet, i forbindelse med studiejob eller andet arbejde,
eller i forbindelse med praktikforløb. Endelig har 3,4 procent svaret, at den uønskede seksuelle oplevelse er sket
et andet sted end de ovennævnte.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis
fester eller fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*2,6 placeringer valgt gennemsnitligt per respondent
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496
1057

Procent af
besvarelser
15,8
33,7

498

158
116
64
599
105
39
3132

15,9
5,0
3,7
2,0
19,1
3,4
1,2
100,0

Fortæller de studerende om de uønskede seksuelle oplevelser?
Af nedenstående tabel fremgår det, at mere end 4 ud af 5 fortæller nogen om de uønskede seksuelle oplevelser.
14,1 procent af personerne, som har været udsat for uønsket seksuel adfærd, har ikke fortalt nogen om de
uønskede seksuelle oplevelser. Det er mest almindeligt at fortælle det til medstuderende (63,4 procent), venner
uden for studiet (52), kæreste eller ægtefælle (34,3 procent) og familie (20,4 procent). Det er ikke almindeligt at
fortælle det til uddannelsesinstitutionen. For eksempel fortæller få det til administrationen på studiet (2
procent), til ledelsen på studiet/universitetet (1,7 procent) og til studievejledere (1,8 procent).

Har du fortalt nogen om de uønskede seksuelle oplevelser, du har været udsat for?
Frekvens

Antal
respondenter

Procent

Jeg har ikke talt med nogen om det

168

1194

14,1

Kæreste eller ægtefælle

409

1194

34,3

Familie

243

1194

20,4

Medstuderende

757

1194

63,4

Venner uden for studiet

621

1194

52

Administrationen på studiet

24

1194

2

Ledelsen på studiet/universitetet

20

1194

1,7

Studievejledere

21

1194

1,8

Studenterrådet

10

1194

0,8

6

1194

0,5

Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller
professorer)

29

1194

2,4

Rusvejleder/tutor

31

1194

2,6

2

1194

0,2

Læge eller psykolog

62

1194

5,2

Politiet

22

1194

1,8

Andre (fritekst)

32

1194

2,7

Ønsker ikke at svare

22

1194

1,8

Universitetspræsten

Hjælpelærer/instruktor/øvelseslærer

Total

2479

*2,1 valgt gennemsnitligt per respondent
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Viden om hjælp at hente på universiteterne
Af nedenstående tabel fremgår det, at mindre end 1 ud af 5 er klar over, hvor på universitetet man kan henvende
sig, hvis man ønsker hjælp og støtte efter oplevelsen med uønsket seksuel adfærd. 17,8 procent svarer, at de er
klar over, hvor på universitetet man kan henvende sig.

Er du klar over, hvor på universitetet du kan henvende dig, hvis du ønsker hjælp og støtte efter
oplevelsen med uønsket seksuel adfærd?
Ja
Nej
Jeg er ikke sikker
Total

Frekvens
212
779
203
1194

Procent
17,8
65,2
17
100
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Uddybende analyse opdelt på typer af krænkelser
Uønsket fysisk berøring
Som det fremgår i kapitlet ”Overblik” er uønsket fysisk berøring den uønskede seksuelle adfærd, som flest
studerende har været udsat for, kun overgået af krænkende verbale kommentarer. Af det totale antal seksuelle
krænkelser udgør uønsket fysisk berøring 36,4 procent.
Af nedenstående tabel fremgår det, at det oftest er medstuderende, der udøver uønsket fysisk berøring. 58,2
procent af hændelserne med uønsket fysisk berøring er udøvet af medstuderende. 17,6 procent af hændelserne
med uønsket fysisk berøring er udøvet af gruppen ”andre”, mens 9 procent af hændelserne er udøvet af
rusvejleder eller tutor.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)

46

Procent af
besvarelser
5,0

Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor

20

2,2

Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt,
speciale, laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende

15

1,6

530

58,2

Rusvejleder/tutor

82

9,0

Mentor

7

0,8

Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob

6

0,7

23

2,5

Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)

8

0,9

Andre

160

17,6

Ønsker ikke at svare

14

1,5

Total

911

100

*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent
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Nedenstående tabel viser, hvor den uønskede fysiske berøring fandt sted. Det fremgår, at sociale arrangementer
på universitetet er det sted, hvor uønsket fysisk berøring oftest finder sted. 44,6 procent af hændelserne med
uønsket fysisk berøring fandt sted i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet. 21,6 procent af
hændelserne fandt sted i fritiden uden for universitetssammenhæng, og 14,4 procent af hændelserne med
uønsket fysisk berøring fandt sted i forbindelse med introforløb eller rustur.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester
eller fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,5 valgt gennemsnitligt per respondent

151
469

Procent af
besvarelser
14,4
44,6

102

9,7

18
35
12
227
31
7
1052

1,7
3,3
1,1
21,6
2,9
0,7
100

I tabellen neden for ses det, hvor langt de studerende var på studiet, da de oplevede den uønskede fysiske
berøring. Det fremgår, at 42,8 procent af hændelserne med uønsket fysisk berøring fandt sted på
bacheloruddannelsens første år. Herefter følger bacheloruddannelsens andet år, hvor 26,7 procent af
hændelserne med uønsket fysisk berøring fandt sted, og endelig bacheloruddannelsens tredje år eller senere,
hvor 14,4 procent af hændelserne med uønsket fysisk berøring fandt sted. 83,9 procent af hændelserne med
uønsket fysisk berøring fandt altså sted, mens de studerende befandt sig på bacheloruddannelsen.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent

406
253
137
111
30
12
949

Procent af
besvarelser
42,8
26,7
14,4
11,7
3,2
1,3
100

Som det er blevet vist i dette kapitel, har oplevelserne med uønsket fysisk berøring oftest været udført af
medstuderende, ”andre”, rusvejledere eller tutorer, og de har oftest fundet sted i forbindelse med sociale
arrangementer på universiteterne, i fritiden eller i forbindelse med introforløb eller rustur. Dette bekræftes af de
uddybende kommentarer, som udgør et omfattende materiale, hvoraf der her præsenteres et lille udpluk:
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A student at the introduction party, made me uncomfortable, touching and trying to kiss me at
a party. He did touch my butt and so on but I got away before it got further. So technically I
guess there was nothing to report. So I havent done anything about it. I just ignore him now. :(

Blev nevet hårdt i brystet af en medstuderende til en fest under introforløbet. Da jeg råbte af
ham, blev han bakket op af sin ven, som mente, at det var på grund af min påklædning. Jeg
råbte højlydt, at han måtte tage ansvar for sine egne handlinger. Jeg fortalte det til nogle af
mine andre medstuderende, som støttede mig, men det giver én mindre lyst til at deltage i det
sociale studieliv.

Blev på første semester, til en fest, hold fast/nede af en medstuderende foran toiletterne. Sagde
fra og stop flere gange, mens han fortsatte den uønskede fysiske berøring. Til sidst kunne han
ikke ignorere, at jeg sagde fra. Havde blå mærker på håndleddene dagen efter.
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Krænkende verbale kommentarer af seksuel karakter
I kapitlet ”Overblik” ses det, at krænkende verbale kommentarer af seksuel karakter er den uønskede seksuelle
adfærd, som flest studerende har været udsat for. Af det totale antal seksuelle krænkelser udgør krænkende
verbale kommentarer 36,8 procent. I tabellen neden for ses det, at det oftest er medstuderende, der er afsendere
af de krænkende verbale kommentarer. 46 procent af hændelserne med krænkende verbale kommentarer er
udøvet af medstuderende. 15 procent af hændelserne er udvist af undervisere, 12,3 procent af hændelserne er
udøvet af gruppen ”andre”, og 11,3 procent er udøvet af rusvejledere eller tutorer.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)

164

Procent af
besvarelser
15,0

Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt,
speciale, laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor

33
34

3,0
3,1

502
123
4

46,0
11,3
0,4

Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)

12

1,1

53
22

4,9
2,0

Andre
Ønsker ikke at svare
Total

134
11
1092

12,3
1,0
100

*1,5 valgt gennemsnitligt per respondent
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Nedenstående tabel viser, hvor oplevelserne med krænkende verbale kommentarer fandt sted. Det fremgår, at
28,9 procent af hændelserne med krænkende verbale kommentarer fandt sted i forbindelse med sociale
arrangementer på universitetet. 22,9 procent af hændelserne med krænkende verbale kommentarer fandt sted i
forbindelse med uddannelsens undervisning, 17,6 procent af hændelserne fandt sted i fritiden uden for
universitetssammenhæng, og 15,3 procent af hændelserne fandt sted i forbindelse med introforløb eller rustur.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,8 valgt gennemsnitligt per respondent

194
367

Procent af
besvarelser
15,3
28,9

291

22,9

65
57
29
224
35
10
1272

5,1
4,5
2,3
17,6
2,8
0,8
100

Nedenstående tabel viser, hvor langt de studerende var, da de oplevede de krænkende verbale kommentarer.
Det fremgår, at 38,8 procent af hændelserne med krænkende verbale kommentarer fandt sted på
bacheloruddannelsens første år, 27,2 procent fandt sted på bacheloruddannelsens andet år, og 16,4 procent af
hændelserne fandt sted på bacheloruddannelsens tredje år.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år

425

Procent af
besvarelser
38,8

På bacheloruddannelsens 2. år

298

27,2

På bacheloruddannelsens 3. år eller senere

180

16,4

På kandidatdelen

157

14,3

Ved ikke

21

1,9

Ønsker ikke at svare

15

1,4

Total

1096

100

*1,5 valgt gennemsnitligt per respondent
Som vist i dette kapitel har oplevelserne med krænkende verbale kommentarer oftest været med medstuderende,
undervisere og andre som afsendere. Kommentarerne er oftest faldet i forbindelse med sociale arrangementer
på universitetet, i undervisningssammenhæng eller i fritiden. Dette illustreres i nedenstående citater fra de
uddybende kommentarer.
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Der var flere tilfælde med samme kollega (professor) over for mig (studentermedhjælper). Jeg
syntes, det var ekstremt svært at reagere, selvom jeg følte mig krænket og utilpas i situationen
lige præcis, fordi der ligger en form for magtrelation i dette forhold. Jeg synes også, at det er
forkasteligt, at man som professor tænker, det er okay at behandle studentermedhjælpere på
denne måde. Første gang det skete, var der en af vores ph.d. kollegaer, som greb ind i det.
Denne fik mig ud af situationen, efter han overhørte den ekstremt krænkende kommentar.
Noget af kommentaren var fx, at han var ked af, at jeg gik, da han havde håbet på at kunne
snave mig i gulvet senere. Det var efterfølgende et par hændelser mere, fx. en i mange
kollegaers selskab, men hvor kun en kvindelig kollega opfattede, hvad der skete og diskret
sagde til mig, at det ikke var okay, og at jeg skulle sige fra. Men der var ingen, der sagde noget
til professoren om, at han skulle styre sig eller gjorde ham opmærksom på hans upassende
opførsel, og som studentermedhjælper følte jeg mig som nævnt underkuet og har derfor ikke
meldt det hverken da eller siden. Jeg ved ikke, om han har misforstået noget, men jeg synes
ikke, at hans kommentarer var i orden alligevel, eftersom de var totalt uopfordrede.

Vedkommende kommer med seksuelle kommentarer hver gang, jeg går forbi personen. Jeg
prøver å ikke få øyekontakt med personen, svarer ikke tilbake og bare later som jeg ikke hørte
det.

Da jeg oplevede at blive krænket seksuelt verbalt af en mandlig medstuderende, henvendte jeg
mig sammen med de 2 andre kvindelige studerende, der også var blevet krænket, til vores
underviser. Det blev taget meget alvorligt, og den mandelige studerende stoppede
efterfølgende.
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Uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online
Som det fremgår i kapitlet ”Overblik” udgør uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online 2,4 procent
af hændelserne med uønsket seksuel adfærd. Tabellen neden for viser, hvem der har stået for delingen af
materialet med seksuelt indhold online, og det fremgår, at det i 43,2 procent af hændelserne er medstuderende,
der har stået for delingen. Herefter følger kategorien ”andre”, der står for 14,9 procent af hændelserne og herefter
rusvejledere eller tutorer, der står for 9,5 procent af hændelserne med deling af materiale med seksuelt indhold
online.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)

4

Procent af
besvarelser
5,4

Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor

2

2,7

Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt, speciale,
laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende

3

4,1

32

43,2

Rusvejleder/tutor

7

9,5

Mentor

2

2,7

Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob

2

2,7

3

4,1

Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)

3

4,1

Andre

11

14,9

Ønsker ikke at svare

5

6,8

Total

74

100

*1,5 valgt gennemsnitligt per respondent
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Nedenstående tabel viser, hvor oplevelserne med uønsket deling af materiale med seksuelt indhold fandt sted.
Det ses, at 34,6 procent af disse hændelser fandt sted på internettet, og 16,7 procent af hændelserne fandt sted
i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet. 14,1 procent af hændelserne med deling af materiale
med seksuelt indhold fandt sted i forbindelse med introforløb eller rustur, og andre 14,1 procent fandt sted i
fritiden uden for universitetssammenhæng.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur

11

Procent af
besvarelser
14,1

I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)

13

16,7

9

11,5

27

34,6

I forbindelse med studiejob eller andet arbejde

2

2,6

I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)

2

2,6

I fritiden uden for universitetssammenhæng

11

14,1

Et andet sted (fritekst)

2

2,6

Ønsker ikke at svare

1

1,3

Total

78

100

*1,6 valgt gennemsnitligt per respondent
Af nedenstående tabel fremgår det, at de fleste af hændelserne med uønsket deling af materiale med seksuelt
indhold online fandt sted på bacheloruddannelsens første år. Her fandt 35,3 procent af hændelserne med den
uønskede deling sted. 20,6 procent af hændelserne med den uønskede deling fandt sted på
bacheloruddannelsens andet år, og andre 20,6 procent af hændelserne fandt sted på kandidatdelen. Endelig
fandt 19,1 procent af hændelserne med uønsket deling af materiale med seksuelt indhold sted på
bacheloruddannelsens tredje år eller senere.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år
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Procent af
besvarelser
35,3

På bacheloruddannelsens 2. år

14

20,6

På bacheloruddannelsens 3. år eller senere

13

19,1

På kandidatdelen

14

20,6

Ved ikke

2

2,9

Ønsker ikke at svare

1

1,5

Total

68

100

*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent
Det er blevet vist i dette kapitel, at hændelserne med uønsket deling af materiale med seksuelt indhold online
oftest har fundet sted med medstuderende, ”andre”, rusvejledere eller tutorer som afsendere. Delingen har
oftest fundet sted på internettet, i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet eller i forbindelse
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med introforløb eller rustur. De uddybende kommentarer indeholder kun én, der omhandler denne form for
hændelse:
Der var en leg blandt de studerende, om de kunne tage billeder af min numse, uden jeg lagde
mærke til det, hvor de så sendte dem til hinanden og skrev ”Ku’ godt”.
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Uønsket oplevelse hvor nogen har blottet sig
I kapitlet ”Overblik” fremgår det, at uønskede oplevelser, hvor nogen har blottet sig, udgør 4,7 procent af det
samlede antal af hændelser med uønsket seksuel adfærd. I nedenstående tabel ses det, at det i 47,7 procent af
tilfældene er medstuderende, som har blottet sig. I 18,2 procent af tilfældene er det rusvejledere eller tutorer,
som har blottet sig, og i 13,6 procent af tilfældene er det ”andre”, som har blottet sig.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)
Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt, speciale,
laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor
Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)
Andre
Ønsker ikke at svare
Total
*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent

6
3
5

Procent af
besvarelser
4,5
2,3
3,8

63
24
2
3

47,7
18,2
1,5
2,3

2
3
18
3
132

1,5
2,3
13,6
2,3
100

I nedenstående tabel ses det, at 30,2 procent af hændelserne, hvor nogen har blottet sig, har fundet sted i
forbindelse med sociale arrangementer på universitetet. 29,5 procent af hændelserne har fundet sted i
forbindelse med introforløb eller på rustur, og 13,2 procent af hændelserne har fundet sted i fritiden uden for
universitetssammenhæng.
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Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester
eller fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent

38
39

Procent af
besvarelser
29,5
30,2

12

9,3

9
4
5
17
3
2
129

7,0
3,1
3,9
13,2
2,3
1,6
100

I tabellen neden for fremgår det, at 43,4 procent af hændelserne, hvor nogen har blottet sig, har fundet sted på
bacheloruddannelsens første år. 28,7 procent af hændelserne har fundet sted på bacheloruddannelsens andet
år, og 13,9 procent har fundet sted på bacheloruddannelsens tredje år.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år

53

Procent af
besvarelser
43,4

På bacheloruddannelsens 2. år

35

28,7

På bacheloruddannelsens 3. år eller senere

17

13,9

På kandidatdelen

14

11,5

Ved ikke

2

1,6

Ønsker ikke at svare

1

0,8

Total

122

100

*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent
Det er blevet vist i dette kapitel, at det i de fleste af tilfældene, hvor nogen har blottet sig, har været
medstuderende, rusvejledere eller tutorer samt ”andre”, som har gjort det. Hændelserne har oftest fundet sted i
forbindelse med sociale arrangementer på universiteterne, introforløb eller rustur eller i fritiden uden for
universitetssammenhæng. Det afspejles af nedenstående uddybende kommentar.
Jeg kyssede med en fyr, der gerne ville have mig med hjem. Da jeg sagde nej, så blottede han
sit lem og spurgte, om jeg var sikker på, at jeg ikke havde lyst til den her. Derudover så trak
han op i min bluse, så mine bryster var blottede, så han kunne se dem i spejlingen i en
butiksrude. Det er ikke noget, jeg har taget mig med videre som et traume, men det var stadig
en grænseoverskridende oplevelse.
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Uønsket oplevelse hvor nogen har presset mig til nøgenhed
I kapitlet ”Overblik” fremgår det, at uønskede oplevelser, hvor nogen har presset de studerende til nøgenhed,
udgør 3 procent af det samlede antal af hændelser med uønsket seksuel adfærd. I nedenstående tabel ses det,
at i 49,4 procent af hændelserne med oplevelser, hvor de studerende er blevet presset til nøgenhed, er det
medstuderende, der har udvist den krænkende adfærd. I 26,5 procent af tilfældene er det rusvejledere eller
tutorere, der har udvist den krænkende adfærd, og i 6 procent af tilfældene er det undervisere, der har presset
de studerende til nøgenhed.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)
Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt, speciale,
laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor
Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)
Andre
Ønsker ikke at svare
Total
*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent
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5
2
2

Procent af
besvarelser
6,0
2,4
2,4

41
22
2
1

49,4
26,5
2,4
1,2

1
1
4
2
83

1,2
1,2
4,8
2,4
100

I tabellen neden for ses det, at 30,2 procent af hændelserne, hvor nogen har presset de studerende til nøgenhed
har fundet sted på introforløb eller rustur. Andre 30,2 procent af hændelserne har fundet sted i forbindelse med
sociale arrangementer på universitetet, og 18,6 procent har fundet sted i fritiden uden for
universitetssammenhæng.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent

26
26

Procent af
besvarelser
30,2
30,2

3

3,5

5
3
1
16
4
2
86

5,8
3,5
1,2
18,6
4,7
2,3
100

I tabellen neden for ses det, at 52,2 procent af hændelserne, hvor nogen har presset de studerende til nøgenhed,
har fundet sted på bacheloruddannelsens første år. 21,7 procent af hændelserne har fundet sted på
bacheloruddannelsens andet år, og 14,5 procent af hændelserne har fundet sted på bacheloruddannelsens tredje
år eller senere.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*1,1 valgt gennemsnitligt per respondent

36
15
10
4
1
3
69

Procent af
besvarelser
52,2
21,7
14,5
5,8
1,4
4,3
100

Det er blevet vist i dette kapitel, at det i de fleste af tilfældene, hvor de studerende er blevet presset til nøgenhed,
har været medstuderende, rusvejledere eller tutorer samt undervisere, der har udvist den uønskede seksuelle
adfærd. Hændelserne har oftest fundet sted i forbindelse med introforløb eller rustur, sociale arrangementer på
universiteterne og i fritiden uden for universitetssammenhæng. Dette afspejles i de uddybende kommentarer,
hvoraf der her præsenteres et lille udpluk:
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Nøgenheden var til en fest med medstuderende, hvor jeg følte mig presset af en ældre
medstuderende til at vise mine bryster. Der var ikke nogen fysisk tvang, men jeg følte mig
presset og var bange for at virke snerpet, hvis jeg sagde nej.

Det var dengang, der var en "skakt" på medicinstudiets fredagsbar. Der var et kæmpe pres for,
at man skulle med derind, så man ikke var kedelig. Det kunne sagtens være 2-3 ældre
mandlige medstuderende og tidligere tutorer, der kunne stå og virkeligt plage eller presse. Og
når man så sad derinde, skulle man tage enten bukser og trusser eller bluse og bh af. Synes
ikke, det var en specielt fed tradition eller oplevelse.

Det var en klassisk dum og latterligt introforløbs-"leg", der handlede om at smide tøjet hurtigst
muligt. Legen foregik således, at man i hold gik rundt til forskellige rusvejlederes poster og
udførte forskellige ting. Her var den ene så at smide alt tøjet hurtigst muligt. Jeg gjorde det
ikke selv og blev meget sur over situationen. Forklarede min rusvejleder, at det var uansvarligt
og ærligt talt klamt, at han skulle stå der og glo på to piger på 19 år, der lige havde brækket
sig i busken og nu skulle være helt nøgne, selvom de nærmest ikke kunne stå op.
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Uønsket oplevelse hvor nogen har forsøgt at tvinge mig til sex
Som det fremgår i kapitlet ”Overblik” udgør oplevelser med forsøg på tvang til sex 4,3 procent af hændelserne
med uønsket seksuel adfærd. I tabellen neden for fremgår det, at det i 47,8 procent af tilfældene med forsøg på
tvang til sex, er medstuderende, som har udvist den krænkende adfærd. I 12,2 procent af tilfældene er det
”andre”, som har udvist den krænkende adfærd, og i 10,4 procent af tilfældene er det rusvejledere eller tutorer,
som har udvist den krænkende adfærd.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)
Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt, speciale,
laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor
Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)
Andre
Ønsker ikke at svare
Total
*1,4 valgt gennemsnitligt per respondent

29

7
3
4

Procent af
besvarelser
6,1
2,6
3,5

55
12
5
2

47,8
10,4
4,3
1,7

3
2
14
8
115

2,6
1,7
12,2
7,0
100

I tabellen neden for ses det, at oplevelserne med forsøg på tvang til sex for 29,5 procent af hændelsernes
vedkommende har fundet sted i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet. 24,6 procent af
hændelserne har fundet sted i fritiden uden for universitetssammenhæng, og 16,4 procent af hændelserne har
fundet sted i forbindelse med introforløb eller rustur.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,5 valgt gennemsnitligt per respondent

20
36

Procent af
besvarelser
16,4
29,5

8

6,6

6
6
4
30
5
7
122

4,9
4,9
3,3
24,6
4,1
5,7
100

I tabellen herunder fremgår det, at 46,5 procent af hændelserne med forsøg på tvang til sex har fundet sted på
bacheloruddannelsens første år. 15,2 procent af hændelserne har fundet sted på bacheloruddannelsens tredje år
eller senere, og 14,1 procent af hændelserne har fundet sted på bacheloruddannelsens andet år.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*1,2 valgt gennemsnitligt per respondent

46
14
15
14
3
7
99
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Procent af
besvarelser
46,5
14,1
15,2
14,1
3,0
7,1
100

Det er blevet vist i dette kapitel, at det i de fleste af tilfældene, hvor de studerende er blevet forsøgt tvunget til
sex, har været medstuderende, ”andre”, rusvejledere eller tutorer, der har udvist den seksuelt krænkende adfærd.
Hændelserne har oftest fundet sted i forbindelse med sociale arrangementer på universiteterne, i fritiden uden
for universitetssammenhæng eller i forbindelse med introforløb eller rustur. Dette afspejles i de uddybende
kommentarer:
Det skete under min bachelor på [xx Universitet]. Det var en fredag aften, efter fredagsbaren
var lukket. Vi var en håndfuld (studerende og PhD studerende), der gik op på kontorgangen for
at drikke videre. På et tidspunkt var det kun mig og de to PhD studerende, som var tilbage i en
sofa på et kontor. Jeg var for fuld til hverken at sige til eller fra og blev berørt på og under tøjet
- både under bh og underbukser. Den ene gik, og jeg faldt i søvn. Jeg vågnede ved, at ham, der
var blevet tilbage, havde hevet op i min trøje og bh og var i gang med at slikke på mine
bryster. Jeg fik vendt mig, så han stoppede, men jeg lod, som om jeg stadig sov - jeg var bange
for, at han ville gøre mig ondt, hvis jeg gjorde modstand. Senere hørte jeg ham onanere, og
kort efter tog han hjem og efterlod mig på kontoret.

Jeg er engang blevet meget fuld til en fest, har fået black out og vågner op ved, at en fremmed
mand er i gang med at tage tøjet af mig. Han kysser mig og rører ved mine bryster, mens han
er ved at tage tøjet af mig, og jeg var for fuld til at skubbe ham væk. Det stopper ved, at der
kommer en anden person forbi og ser det, og så tror jeg ikke, han turde fortsætte.

Jeg blev lagt i seng under introfesten, som var afslutningen på introugen, fordi jeg var for fuld.
Det var de kvindelige tutorer på mit hold, der lagde mig i seng. Rummet, jeg er i, er helt mørkt,
og der ligger flere andre, som også er blevet lagt i seng, fordi de er for fulde. Da jeg vågner, er
der en tutor, som jeg ikke kender, der er ved at lægge en i seng i rummet. Han kommer derefter
hen til mig, snakker med mig og prøver at kysse mig. Jeg afviser ham og falder i søvn igen, og
da jeg vågner ligger han oven på mig og har hevet min kjole op. Jeg siger, at han skal stoppe
og prøver at skubbe ham væk. Heldigvis åbner to tutorpiger døren til lokalet, og den ene af
dem er en tutor fra mit hold, så hende kender jeg. Jeg kalder på dem, og min tutor løber hen og
hiver fyren væk og hiver ham udenfor, hvor jeg kan høre, at hun råber højt af ham. Den anden
tutor trøster mig, da jeg pludselig begynder at græde meget voldsomt. Jeg sidder og snakker
med tutoren en halv times tid. Hun er meget sød, og derefter får jeg det bedre og går op og
finder mine klassekammerater til festen igen. På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvem tutorfyren
var, men det har jeg senere fundet ud af, og han går stadig på mit studie.
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Uønsket oplevelse hvor nogen har tvunget mig til sex
Som det fremgår i kapitlet ”Overblik” udgør oplevelser, hvor de studerende er blevet tvunget til sex, 3,4 procent
af hændelserne med uønsket seksuel adfærd. I nedenstående tabel fremgår det, at det i 39,6 procent af
hændelserne med tvang til sex har været medstuderende, der udøvede den krænkende adfærd. I 12,3 procent af
hændelserne var det ”andre”, der udviste den krænkende adfærd, og i 10,4 procent af hændelserne, var det
rusvejledere eller tutorer, der udviste den krænkende adfærd.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)

9

Procent af
besvarelser
8,5

Øvelseslærer/hjælpelærer/instruktor

9

8,5

Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt, speciale,
laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende

6

5,7

42

39,6

Rusvejleder/tutor

11

10,4

Mentor

4

3,8

Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob

3

2,8

2

1,9

Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)

3

2,8

Andre

13

12,3

Ønsker ikke at svare

4

3,8

Total

106

100

*1,6 valgt gennemsnitligt per respondent
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I tabellen neden for fremgår det, at 28,3 procent af hændelserne, hvor de studerende er blevet tvunget til sex,
har fundet sted i fritiden uden for universitetssammenhæng. 26,4 procent af hændelserne har fundet sted i
forbindelse med sociale arrangementer på universitetet, og 17 procent har fundet sted i forbindelse med
introforløb eller rustur.

Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur
I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)
I forbindelse med studiejob eller andet arbejde
I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)
I fritiden uden for universitetssammenhæng
Et andet sted (fritekst)
Ønsker ikke at svare
Total
*1,6 valgt gennemsnitligt per respondent

18
28

Procent af
besvarelser
17,0
26,4

6

5,7

5
5
4
30
7
3
106

4,7
4,7
3,8
28,3
6,6
2,8
100

I nedenstående tabel fremgår det, at 38,8 procent af hændelserne med tvang til sex fandt sted på
bacheloruddannelsens første år. 23,5 procent af hændelserne fandt sted på bacheloruddannelsens andet år, og
17,6 procent af hændelserne fandt sted på bacheloruddannelsens tredje år eller senere.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. år
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent

33
20
15
12
1
4
85

Procent af
besvarelser
38,8
23,5
17,6
14,1
1,2
4,7
100

Det er blevet vist i dette kapitel, at det i de fleste af tilfældene, hvor de studerende er blevet tvunget til sex, har
været medstuderende, ”andre”, rusvejledere eller tutorer, der har udvist den krænkende adfærd. Hændelserne
har oftest fundet sted i fritiden uden for universitetssammenhæng, i forbindelse med sociale arrangementer på
universitetet eller introforløb eller rustur. Fra de uddybende kommentarer gengives her en enkelt med denne
type hændelse:
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Jeg blev voldtaget af en anden studerende (fremmed) til en fredagsbar i et af
undervisningslokalerne. Fordi det er sket i et af de lokaler, hvor jeg selv ofte har undervisning,
har det været meget psykisk svært at håndtere min dagligdag på universitetet, fordi jeg
konstant blev mindet om oplevelsen, hver gang jeg befandt mig på uni. Samtidig var jeg ikke
længere tryg ved at komme i fredagsbaren, da jeg vidste lokalet ikke var aflåst, og det derfor
gør det lettere for den her situation at opstå.
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Jeg har oplevet andre typer af uønsket seksuel adfærd
Som det fremgår i kapitlet ”Overblik” udgør andre typer af uønsket seksuel adfærd 9 procent af hændelserne
med seksuelt krænkende adfærd. Medstuderende er udøvere af 44,1 procent af disse hændelser, undervisere er
udøvere af 17,6 procent af hændelserne, og ”andre” er udøvere af 12,2 procent af hændelserne.

Hvem har udvist den seksuelt krænkende adfærd?
Frekvens
Undervisere (eksempelvis forelæsere, lektorer eller professorer)
Øvelseslærer/hjælpelærer/instructor
Faglig vejleder (eksempelvis vejleder i forbindelse med bachelorprojekt,
speciale, laboratorieøvelser eller eksamen)
Medstuderende
Rusvejleder/tutor
Mentor
Administrativt personale (eksempelvis studieadministrationen, eller teknisk
personale)
Kollega på studiejob
Kollega i forbindelse med praktikforløb (projektorienterede forløb)
Andre
Ønsker ikke at svare
Total
*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent

42
7
11

Procent af
besvarelser
17,6
2,9
4,6

105
27
0
4

44,1
11,3
0,0
1,7

2
4
29
7
238

0,8
1,7
12,2
2,9
100

Nedenstående tabel viser, at 27,5 procent af hændelserne med andre typer af uønsket seksuel adfærd har fundet
sted i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet. 23,3 procent har fundet sted i forbindelse med
uddannelsens undervisning, og 15,3 procent af hændelserne har fundet sted i fritiden uden for
universitetssammenhæng.
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Hvor fandt oplevelsen/oplevelserne af uønsket seksuel adfærd sted? Du bedes markere den/de
kategorier, der bedst karakteriserer oplevelserne
Frekvens
Introforløb og/eller rustur

38

Procent af
besvarelser
13,2

I forbindelse med sociale arrangementer på universitetet (eksempelvis fester eller
fredagsbar)
I forbindelse med uddannelsens undervisning, forberedelse (eksempelvis
undervisningstimer, forelæsninger, vejledning, eksamen, læsesal eller
gruppearbejde)
På internettet (eksempelvis sociale medier som Facebook eller Snapchat)

79

27,5

67

23,3

23

8,0

I forbindelse med studiejob eller andet arbejde

4

1,4

I forbindelse med praktikplads (projektorienterede forløb)

7

2,4

I fritiden uden for universitetssammenhæng

44

15,3

Et andet sted (fritekst)

18

6,3

Ønsker ikke at svare

7

2,4

Total

287

100

*1,6 valgt gennemsnitligt per respondent
Nedenstående tabel viser, at 40,5 procent af hændelserne med andre typer af uønsket seksuel adfærd har fundet
sted på bacheloruddannelsens første år. 23,3 procent af hændelserne har fundet sted på bacheloruddannelsens
andet år, og 17,7 procent har fundet sted på bacheloruddannelsens tredje år.

Hvor langt var du på studiet, da den/de uønskede seksuelle oplevelser fandt sted?
Frekvens
På bacheloruddannelsens 1. År
På bacheloruddannelsens 2. år
På bacheloruddannelsens 3. år eller senere
På kandidatdelen
Ved ikke
Ønsker ikke at svare
Total
*1,3 valgt gennemsnitligt per respondent

94
54
41
29
5
9
232

Procent af
besvarelser
40,5
23,3
17,7
12,5
2,2
3,9
100

En del af hændelserne i kategorien andre typer uønsket seksuel adfærd falder selvsagt ikke ind under de
eksisterende kategorier i spørgeskemaet. Eller også findes de i grænselandet mellem to eller flere kategorier. Af
de hyppigste skal nævnes:







Stalking og trusler om stalking
Drugging og trusler om drugging
Simuleret voldtægt og trusler om voldtægt
Diskrimination på baggrund af køn og seksualitet
Der er blevet taget billeder og film af intime situationer mod den studerendes vilje
Rusturs-arrangementer og –lege med stærke seksuelle undertoner
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Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser med stalking og trusler om stalking.
Stalking efter seksuelt samvær, med trusler om at sprede usande rygter til familie og venner.

At bliver forfulgt af en af de studerende (fra min fredagsbar) efter gentagende at have frabedt
mig opmærksomhed og sagt, at personen skulle holde afstand. Han fortalte flere gange at han
syntes vi skulle have sex, hvilket jeg afviste flere omgange. Han tvang sig ind på mit kollegie,
ind på min gang, og forsvandt kun, da jeg råbte efter min kæreste på mit værelse, der kom ud.
Efterfølgende har jeg undgået at være steder hvor han er (på samme kollegie og fredagsbaren),
fordi jeg er bange for ham.

I mit første år på bacheloren var der en fyr, som jeg arbejdede meget med i en af vores
studenterorganisationer, som gerne ville være mere end venner - vi talte om det, men jeg var
ikke interesseret i noget, og han blev ved med at ville tale om det over flere måneder.
Efterhånden udviklede det sig sådan, så jeg følte, at han stalkede mig på universitetet, jeg fik
en del passiv-agressive beskeder fra ham, og hvis jeg snakkede godt med andre fyre til
fredagsbarer o.l., fik jeg altid kommentarer fra ham. Det blev for meget, da jeg begyndte at ses
med nogen i starten af mit andet år, og jeg endte med at blokere ham, så det ikke gik ud over
forholdet. Vi har ikke talt sammen siden, og har egentlig heller ikke haft brug for det i
forbindelse med studenterorganisationerne, men jeg synes det var mærkelig måde at "løse"
situationen på - jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle håndtere det anderledes til sidst.

Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser med drugging og trusler om drugging,
Først seksuelle kommentarer og efterfølgende en trussel om voldtægt fra en medstuderende Der blev sagt, at hvis jeg ikke "ville scores", så ville den medstuderende drugge mig med stoffer
når muligheden bød sig.
Jeg har oplevet, at nogen puttede noget i min øl i byen, hvorefter jeg ikke husker andet, end at
vågne op i en sofa med en jævnaldrende, bekendt mand, der befamlede mig. Det var absolut
ikke en situation, jeg frivilligt var gået med til.

Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser med simuleret voldtægt og trusler om voldtægt
Mødes med gruppen på skolen kl 10. Xx person har sovet over sig og kommer ikke, og xx
person kommer først nogle timer senere dvs efter kl 13. […] Noget tid efter xx person var
kommet hen til os jokede xx person med at lade som om han voldtog mig, ved at holde mine
hænder, så jeg ikke kunne gøre noget, hvor han lagde sig ovenpå mig så jeg endte med at
ligge ned fremfor at sidde, og jeg sparkede ham […] et par gange i skridtet, og han inviterede
xx person med over til at være med, hvor xx person løsnede sit bælte så hans busker faldt lidt
ned men stadig havde underbukser på, og lod som om han kom ud over mig eller noget (kunne
ikke helt se det for xx person, men det lød sådan og ud fra hans bevægelser med armen), indtil
jeg til sidst var gledet helt ned af bænken og ned på gulvet, med xx person halvt ovenpå mig.
På tidspunkt føltes det som om xx person hev mig i håret imens han lå oven på mig og lod
som om han voldtog mig, men jeg tror mere, det bare var den måde jeg lå på mit hår der
gjorde det.
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Til en fest under min rustur havde jeg en rigtig ubehagelig oplevelse, som var langt over min
personlige grænse. Jeg stod udendørs sammen med halvdelen af festen. En mandelig
medstuderende kommer og løfter mig op. Han "kaster" mig over hans skulder og bærer mig
væk fra festen. Jeg siger gentagende gange, at han skal sætte mig ned, og at jeg ikke synes det
er sjovt, da jeg bliver lidt utryg ved at blive båret så langt væk fra alle andre. Han bærer mig
langt væk fra festen til et lidt afsides sted. Her står en anden mandelig medstuderende og en
mandelig tutor. Jeg bliver lagt ned på ryggen af den medstuderende som har båret mig væk fra
festen. Da jeg forsøger at rejse mig op, bliver jeg skubbet tilbage ned på ryggen. Jeg siger igen
stop. Det gentager sig 3-4 gange, at jeg forsøger at rejse mig op og bliver skubbet tilbage.
Tutoren og de to medstuderende griner og siger at jeg "skal kysse XX's klunker". Jeg husker
ikke, om det var tutoren eller min medstuderende, som tager hans testikler frem, og det bliver
gentaget at "jeg skal kysse XX's klunker". På dette tidspunkt føler jeg mig utryg og hele
situationen er meget over min personlige grænse. Vi er et stykke væk fra resten af mine
medstuderende og tutorer, og det er mørkt og vi er bag nogle træer, så ingen fra den udendørs
del af festen kan se os. Da jeg igen prøver at rejse mig, bliver jeg ikke skubbet ned, så jeg kan
nu gå tilbage til de andre. Jeg er chokeret over hvad jeg har oplevet, og fortæller en
medstuderende tilbage til festen om den meget ubehagelig situation, jeg har været udsat for.
Han er insisterende på, at vi skal fortælle det til en af de andre tutorer. Tutoren som vi snakker
med, får hevet fat i den medstuderende som havde båret mig væk fra festen. Han forklarer
noget i dur med, at det bare var for sjov, han er ked af, hvis jeg synes det var ubehageligt og
det havde ikke været hans mening. Og så blev der ikke snakket mere om det...

Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser med diskrimination på baggrund af køn og
seksualitet.
Diskriminerende kommentarer som: "Piger læser da ikke XXX" eller "Læser du xxx? Men du er
jo pæn, så det kan da ikke passe." "Du er heldig, at du er en pige, så kan du jo nemt få hjælp af
alle drengene."

Ved ikke om det direkte hører til under 'seksuel adfærd', men der er bestemte mandlige
lektorer, der altid favoriserer mig og andre kvindelige studerende frem for de mandlige
studerende. Derudover har jeg oplevet at få jokes smidt i hovedet af disse samme lektorer om
kvinder generelt: Hvordan kvinder ikke er lige så kloge som mænd, ikke kan yde lige så meget
som mænd, at vi bare burde være hjemme og passe børn, osv. (dette var på 3. år)

Der er tidligere blevet afholdt fredagsbarer, hvor temaet har haft åbenlyst kvindenedladende
karakter. Et eksempel herpå er "Mændendes fredagsbar" afholdt af de studerende på xxx, hvor
kvinder i beskrivelsen af begivenheden i markant grad blev fremstillet som sexobjekter.

Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser, hvor der er blevet taget billeder og film af
intime situationer mod den studerendes vilje.

En ukendt person filmede mig mens jeg var i bad.
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Jeg har været udsat for at blive filmet til en fest på universitetet, hvor jeg har kysset med en
fyr. Videoen er derefter blevet delt til en række personer på studiet. Jeg er efterfølgende blevet
mødt af kommentarer såsom: Hvad havde du regnet med som kvinde at agere på denne måde,
uden at det ville få konsekvenser.
Medstuderende forsøgte at tage billeder af mig, der havde seksuel karakter. Forsøgte gentagne
gange, selvom jeg skubbede kameraet væk og bad dem stoppe. Jeg ved ikke, om det lykkedes
ham at tage billedet, men han sagde at det var på grund af min påklædning.

Neden for vises en række eksempler på studerendes oplevelser med rusturs-arrangementer og –lege med
stærke seksuelle undertoner.
På en vild rustur hvor jeg blev meget fuld, blev jeg presset ud i en grøndlandsk urinslæde.
Dette består i, at man ligger i sovpose mens der er en gruppe mennesker, der urinerer en i
munden

På rusturen (introturen) på bacheloren i 2014 var der en del "lege", udfordringer og opgaver
undervejs, som vi i forskellige hold skulle løse. Flere af dem havde ret stærke seksuelle
undertoner, og på trods af at jeg meldte mig ud af de fleste, så er det svært slet ikke at deltage
i noget, uden at blive "stemplet" som en outsider. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der føler, at
jeg er blevet presset til noget ud over mine egne grænser for, at kunne være en del af
fællesskabet. I bagklogskabens lys skulle jeg bare have holdt fast i, at jeg ikke ville være med,
men dengang var jeg kun 18 år, og derfor ikke helt så selvsikker som jeg er nu.

På første år i løbet af rusturen, er det klart, at der er mange 'seksuelt orienterede
aktiviteter/lege' for at bryde nogle barrierer, der skylles ned med alkohol, og sådan har det
været i generationer på universiteterne. Og som helt ny studerende der kastes ud i sådanne
situationer, er det svært at vurdere, hvad man kan gøre ved det, i og med man som ny
studerende er helt magtesløs.
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Respondenternes anbefalinger til universiteterne
I slutningen af undersøgelsen blev respondenterne bedt om at komme med anbefalinger til universitetet om,
hvordan universitetet kan bistå de studerende i forbindelse med oplevelsen af uønsket seksuel adfærd. Konkret
lød den danske formulering i spørgeskemaet:
"Uddyb gerne, hvordan dit uddannelsessted kan hjælpe dig i forbindelse med din/dine oplevelser på dit
universitet."
Mere end 400 respondenter skrev en uddybende bemærkning. Nogle var ganske korte, mens andre indeholdt
flere forskellige anbefalinger til universiteternes videre arbejde. I dette afsnit opsummeres bemærkningerne på
baggrund af den samlende analyse under fire overskrifter, der således tegner det generelle udtryk i
bemærkningerne. De konkrete anbefalinger, der anvendes som eksemplificering under overskrifterne, er skrevet
af respondenterne, og er således ikke udtryk for rapportens konklusioner.

Klarere linjer på rusturen
Færre "afklædningslege" på rusturen og det man kaldte tøjkæde, hvor de studerede skulle tage tøjet af og lægge det
på jorden således, at det hold med længst tøjkæde vandt. Der blev jeg presset til at tage mine jeans af.
Der bliver tit snakket i krogene om, at folk bliver tutorer for at score nogle af de nye studerende. Hvis det ikke er noget,
der allerede bliver snakket om, tror jeg, det ville være en god ide at fortælle de nye tutorer om ikke at udnytte deres
rolle til dette, når de nye ikke viser interesse. Jeg tror tit, at for mange er tutoren deres første ven på studiet, men jeg
tror ikke, at tutoren i denne forbindelse var klar over den indflydelse, han havde på de omkringstående under samtalen,
og hvordan det gjorde situationen mere presset for mig.
Jeg havde en total lorteoplevelse med at være tutor, fordi jeg simpelthen syntes, at de andre mandlige tutorer var mega
klamme over for de nye piger (og os), og havde indtrykket af, at de fleste bare var med til rusperioden for at drikke sig
helt i hegnet og have sex med så mange som muligt, og så bliver der virkelig hurtigt pisket en stemning op i sådan en
tutorgruppe.
Egentlig synes jeg ikke, det burde være nødvendigt med retningslinjer for, om tutorer må indlede forhold med sine
rus'ere, da jeg tænker, at det gør sig gældende for alle, at man skal acceptere en afvisning. Måske det alligevel kan
være nødvendigt for at forsøge at undgå situationer som min. Det var et problem, fordi det netop var min tutor, der
gjorde det ubehageligt at være rus, for han burde have været en tryghedsperson i forløbet.
Jeg synes, at rusturen/introturen er en rigtig fed mulighed for alle de nye elever at blive rystet sammen, og det er helt
klart en fed oplevelse. Dog tror jeg, at det er nødvendigt, at universitetet sætter nogle lidt klarere regler fra start af, og
at de forskellige aktiviteter bliver planlagt i samarbejde med personale fra [universitet], studevejleder, eller lignende.
Jeg tror generelt, at folk er opmærksomme på, hvad der er acceptabel opførsel, men at det 'glemmes' efter noget alkohol.
Men et forslag kunne være et oplæg/workshop for alle tutorer omhandlende samtykke, og hvordan man skal agere, når
man oplever situationer med seksuel krænkelse - og hvordan man undgår det. Og så kunne tutorene evt. vise Youtubevideoen 'Tea Consent' i introugen, så alle studerende ved, at der er fokus på det. (Videoen er kort og humoristisk)
Mere gennemsigtighed, vi hørte aldrig mere til episoden. Alle var der, så fortæl åbent om, at det ikke var okay, og hvilke
forbehold de tager for de næste studerende. Man er helt ny og aner ikke, hvor/hvem man skal sige noget til. Vær
opmærksom på, hvem og hvordan rusturerne arrangeres, det var for meget for mange - og har været det længe. Det
bærer præg af, at dem, der arrangerer det, selv er forvirrede studerende. Nogle "mere voksne" arrangører kunne virkelig
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have klædt rusturen. Alle er nervøse, forvirrede, nye, fulde (som de også opmuntres til) og kan nemt presses til ting, de
ikke vil. Det er virkelig et stort ansvar, som jeg synes ingen tog alvorligt nok.

Tag de studerende seriøst, når de henvender sig til universitetet
Bare lytte på sine studerende - som jeg synes, de allerede gør meget godt. Sørge for at folk kan komme og fortælle
deres historier - uden at ansvaret eller skylden sættes på dem. Samtidig skal man selv hjælpe sine medstuderende,
have øjnene åbne og passe på hinanden. Specielt hvis folk er fulde og har mistet kontrollen af dem selv.
Jeg føler, at ledelsen i afdelingen burde tage noget ansvar og tale med ham om det. Han burde have en advarsel og et
påbud om ikke at drikke sig så fuld til sociale arrangementer på arbejdspladsen. Hvis det ikke virker, burde han fyres,
da det ikke kan være rigtigt, at man som studerende skal bekymre sig om den slags adfærd fra sin underviser/vejleder.
Jeg oplevede støtte fra studievejledningen og gik derefter til institutledelsen, som behandlede det ubehageligt. De tog
det ikke seriøst, og det var kun, fordi jeg havde en studievejleder med, at jeg fik lov til at udskyde nogle fag.
Når man nævner til evaluering, at en underviser virker mandschauvinistisk/er upassende, får det, så vidt jeg ved, ingen
konsekvenser. Har hørt om en, der blev indkaldt til samtale efter at have taget på en studerende (min veninde), men
ellers ikke. Man ved jo fra tidligere semestre, hvem der er tale om, og jeg kan høre på de yngre, at det stadig er det
samme. Det skal siges, at de to, jeg tænker på, udelukkende kommer med upassende/chauvinistiske holdninger og ikke,
så vidt jeg ved, har gjort mere.

Det skal være klarere, hvem man kan tale med
Først og fremmest kontaktede jeg faktisk universitet og spurgte, hvorledes man skulle håndtere en sådan situation.
Men da følte jeg, at man ramlede ind i en hel del bureaukrati, hvilket overraskede mig rigtig meget. Derudover fik jeg
informationer om, at denne underviser allerede havde fået forskellige advarsler af lign. karakter, hvilket således
overraskede mig, siden dette viste sig ikke at have hjulpet, da underviseren stadig talte krænkende til os som
studerende. Jeg har været meget skuffet over universitetets måde at håndtere dette, og derfor gik jeg faktisk aldrig
videre i sagen.
Gøre mere opmærksom på, at der rent faktisk er nogen på universitetet, som kan hjælpe og rent faktisk bekymrer sig
om det. Jeg har længe gået og troet, at det var min egen fejl og derfor ikke har kunne sige noget til nogen højerestående
personer, en følelse jeg stadig går med.
Måske ville det have været rart, at det var mere synligt, hvor man kunne få hjælp. Når jeg har haft episoder, har jeg
holdt det hemmeligt for de fleste, fordi jeg synes, det var pinligt, men hvis hjælp på campus var mere synligt og blev
aftabuiseret, kunne det måske ændre ved den opfattelse.
Jeg vidste ikke hvem fra universitetet, jeg kunne kontakte omkring min voldtægt. Jeg ønsker jo ikke for andre, at de
oplever det samme, så derfor ville jeg gerne kunne have kontaktet nogen, som kunne sørge for, at f.eks. ubrugte lokaler
blev aflåst til fredagsbaren. Jeg har siden hen fundet ud af, at der er en studenterpræst, som jeg måske kunne have
kontaktet, men dette var jeg ikke blevet informeret om i løbet af mine to år på universitetet på daværende tidspunkt.
Dette synes jeg, man skal gøre de nye studerende mere opmærksomme på det første år. Ikke nødvendigvis i rus-ugen,
for der hører man i forvejen mange nye informationer, men måske efter nogle måneder.
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Når studievejledningen ikke slår til
Jeg kan læse i den udsendte mail fra universitetet, at jeg skal henvende mig til studievejledningen, hvis jeg oplever de
her ting. Nej. Det kommer absolut ikke til at ske, og det er useriøst at foreslå det som en gangbar måde at håndtere
krænkende adfærd. I studievejledningen arbejder mine medstuderende, som kender (og evt. er venner med) netop de
studerende og tutorer, som opfører sig krænkende. I studievejledningen arbejder en forsker, som er den samme, der
vurderer, om jeg er kvalificeret til en udvekslingsaftale, et job, whatever - jeg vil ikke sidde over for hende og være
sårbar på den måde, som det her kræver.
I mailen står, at man kan henvende sig anonymt. Det holder ikke i praksis. Jeg er på fornavn med halvdelen af
studievejledningen på mit institut, og de kender sandsynligvis alle de folk, der begår krænkende handlinger på
instituttet.
Der mangler et krise-tilbud for situationer som min, hvor jeg endte på et hold med en person, som har voldtaget mig.
Det er ikke nok, at man kan kontakte studierådgivning og "få en snak" efter, at man har bestilt tid og ventet i flere uger.
Det er nødvendigt med en uddannet fagperson, der kan tage imod akutte henvendelser fra studerende og vejlede og
hjælpe med følsomme problemstillinger, hvor studerende ikke kan gå til undervisere eller medstuderende.
Det vil være rart at vide, hvordan man egentlig skal håndtere sådan en situation på stedet. Jeg har mange gange tænkt
at henvende mig til studenterunderviseren selv og fortælle vedkommende, at han altså var gået langt over stregen,
men jeg har ikke haft modet til det. Jeg har været bange for, hvordan det ville blive modtaget af studenterunderviseren
selv, og jeg har derfor afholdt mig selv fra at gøre mere ved sagen. Da hændelsen har vakt så meget ubehag, havde jeg
også tænkt på at gå til studieadministrationen, men så har jeg i den forbindelse haft tænkt, at jeg ville have svært ved
at afholde mig fra at nævne navne, og det måske ville få konsekvenser for ham. Det kunne jeg åbenbart heller ikke få
mig selv til. Det kunne være rart at få bekræftet, at sådan opførsel ikke hører hjemme på et universitet, i form af at man
bliver informeret fra universitets side, hvordan man skal håndtere sådan en situation, og hvor man kan gå hen på
uddannelsesstedet, hvis det er noget, man ikke kan håndtere selv.
Det ville være en stor hjælp, hvis jeg vidste, hvad mine muligheder var. Jeg har været i kontakt med min læge og
studievejledningen, men jeg kunne godt bruge en mere specifik rådgivning til, hvordan jeg generelt skal håndtere min
hverdag på studiet. Hvor kan jeg få samtaler, hjælp til eksamen/pensum, hvordan kan jeg tilrettelægge tingene. Den
vejledning, jeg fik fra studievejledningen, var god, og det lå frit for mig, hvordan jeg gerne ville tilrettelægge studiet og
min sygemelding - men her kunne jeg godt bruge lidt hjælp til at tilrettelægge dette, da jeg grundet depressionen har
meget svært ved at overskue tingene.
Jeg savner hjælp til håndtering af en studiehverdag præget af frygt for at møde overgriberen. At være udsat for et
seksuelt overgreb er en voldsom oplevelse, og belastningen øges, når man efterfølgende er nødsaget til at begå sig i
samme miljø som overgriberen (og situationen bliver ikke mindre vanskelig, hvis/når sagen politianmeldes). Det er
frustrerende, at jeg ikke får maksimalt udbytte af mit studie, men må vælge fag i forhold til overgriberens holdvalg og
i sidste ende kan blive nødsaget til at tage nogle af fagene som selvstudie. At spørge aktivt om hjælp og støtte kan
være svært, så automatiske tilbud fra universitetet ved sådanne henvendelser kunne være en hjælp for den studerende.
Jeg ville gerne have snakket med nogen om det her anonymt på universitetet. Jeg bookede dog en tid hos
studievejledningen, men jeg aflyste, da jeg var bange for, at han ville blive kaldt til samtale og dermed blive vred eller
gøre mig fortræd på grund af det. Jeg endte med selv at snakke med min læge og efterfølgende en psykolog om det i
stedet.
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