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• Det er omtrent hver anden mandlige akademiker og hver tredje kvindelige 

akademiker, der har udtalt sig om et emne, de har faglig viden om, inden for 

de seneste tre år. Forskellen mellem kønnene viser sig især i alderen 40-54 år. 

• Kvindelige akademikere begrunder i højere grad end mandlige akademikere 

deres manglende ytringer med, at de synes at tonen i den offentlige debat er 

for hård.  

• Hver femte akademiker har holdt kritik af deres arbejdsplads tilbage af frygt for 

repressalier. Det er i højere grad kvinder over 55 år.  

 

Analysen er udarbejdet i september 2021 af 

Simone Bang fra DM. Analysen anvender tal 

fra DM’s medlemsundersøgelse fra maj 

2021. 

Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du 

kontakte DM’s analyseafdeling på ana-

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

af analysen i pressen, kan du ringe til DM’s 

pressevagt på 29 11 60 80.  
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Hvis du er kvinde, så er det mindre sandsynligt at du har deltaget i den offentlige debat, end 

hvis du er mand. Tallene viser, at omkring hver anden mandlige akademiker (47%) har udtalt 

sig offentligt om et emne, de har faglig viden om, inden for de seneste tre år. Blandt kvinde-

lige akademikere er det kun hver tredje (34%).  

Hvis du er over 50 år, så er forskellen mellem mænd og kvinder relativt lille (fem procentpo-

int). Men for akademikere under 40 år er forskellen 10 procentpoint, og for akademikere mel-

lem 40 og 54 år er forskellen 17 procentpoint.  

 Har du inden for de seneste tre år udtalt dig offentligt om et emne, du har 

faglig viden om? Andel der svarer ”ja”.  

 

Note: Figuren viser hvor stor en del af de akademikere, der har udtalt sig om et emne, de har faglig viden om, inden 
for de seneste tre år. Tallene er opdelt på køn (kvinder og mænd) og alder (25-39 år, 40-54 år, 55+ år). Udover ”ja” 
kunne man svare ”nej”.  

 

Akademikerne har forskellige grunde til ikke at ytre sig. Nogle mener ikke, at de har noget 

fagligt at udtale sig om, mens andre bare ikke har lyst til at udtale sig. Men der er også en be-

tydelig andel, der holder sig tilbage af mere alvorlige grunde.  

15 procent af de akademikere, der ikke har ytret sig, begrunder det med, at de finder tonen i 

den offentlige debat for hård. Uagtet akademikernes alder, så kommer det udsagn oftere fra 

kvinderne end fra mændene. Blandt akademikere under 40 år, der ikke har udtalt sig offent-

ligt de seneste tre år, begrunder 19 procent af kvinderne det med tonen i den offentlige de-

bat, mens det gælder 15 procent af mændene. Forskellen er ligedan frem til 55 år, hvorefter 

den bliver lidt mindre.  
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 Hvorfor har du ikke ytret sig offentligt?  

Andel der svarer ”Jeg synes, at tonen i den offentlige debat er for hård.” 

 

Note: Figuren viser hvor stor en del af de akademikere, der ikke har udtalt sig offentligt de seneste tre år, der be-
grunder det med, at de synes at tonen i den offentlige debat er for hård. Tallene er opdelt på køn (kvinder og 
mænd) og alder (25-39 år, 40-54 år, 55+ år). 

 

En ting er, at mange finder tonen i debatten hård. Værre er det, at nogle akademikere holder 

sig tilbage, fordi de frygter at modtage trusler og lignende. Det gælder seks procent af dem, 

der ikke har ytret sig offentligt. Det ser værst ud for kvinderne under 40 år, hvor otte procent 

har holdt sig tilbage af frygt for trusler og andre negative reaktioner, mens det gælder fem 

procent af mændene i den aldersgruppe.  

 Hvorfor har du ikke ytret sig offentligt?  

Andel der svarer ”Jeg frygter at modtage trusler eller negative reaktioner på baggrund af 

mine ytringer.” 

 

Note: Figuren viser hvor stor en del af de akademikere, der ikke har udtalt sig offentligt de seneste tre år, der be-
grunder det med, at de frygter at modtage trusler eller negative reaktioner. Tallene er opdelt på køn (kvinder og 
mænd) og alder (25-39 år, 40-54 år, 55+ år). 
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Kvinderne undgår ikke kun at ytre sig offentligt om emner, der har faglig viden om. Nogle 

holder også kritik af deres arbejdsplads tilbage af frygt for repressalier. Hver femte akademi-

kere (20%), har holdt kritik tilbage af den årsag – og igen er det flere kvinder (21%) end 

mænd (18%), der holder sig tilbage.  

Tallene viser, at det især er de lidt ældre kvinder over 55 år, der holder kritik tilbage. Det gæl-

der faktisk hver fjerde kvindelig akademiker i den aldersgruppe. Til sammenligning er det 

hver sjette mand over 55 år. 

 Har du holdt kritik af din arbejdsplads tilbage af frygt for repressalier?  

Andel der svarer ”Ja”.  

 

Note: Figuren viser hvor stor en del af de akademikere, der har holdt kritik af deres arbejdsplads tilbage af frygt for 
repressalier. Tallene er opdelt på køn (kvinder og mænd) og alder (25-39 år, 40-54 år, 55+ år). 

 

Analysen er gennemført på baggrund af data fra en medlemsundersøgelse blandt 

DM’s erhvervsaktive medlemmer.  

Svar på undersøgelsen er blevet indsamlet i perioden 28. april – 17. maj 2021. I alt har 

6.464 erhvervsaktive medlemmer af DM deltaget. Det giver en svarprocent på 20%. 

Stikprøven er relativt balanceret på baggrundsvariable, og det er derfor muligt at ge-

neralisere resultaterne til alle medlemmerne af DM. 

DM organiserer 55.000 akademikere og studerende inden for humaniora, naturviden-

skab og samfundsvidenskab. 
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