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• DM’s studiemedlemmer har en større andel af LGTBQ+-personer, end der er blandt 

unge generelt. 

• Studerende, der ikke er heteroseksuelle, møder i noget højere grad diskrimination 

på baggrund af køn, kønsidentitet, seksualitet og udseende end deres heterosek-

suelle medstuderende. 

 

  

Analysen er udarbejdet i august 2022 af 

Julius Gotthardt Møller og Martin Ærbo 

Vesterbæk fra DM. Analysen anvender tal 

fra DM’s studielivsundersøgelse. 

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 kon-

takte DM’s pressevagt på 29 11 60 80
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Sammenlignet med resten af den danske ungdom er der blandt DM’s studiemedlemmer en 

meget højere andel af marginaliserede grupper, når det kommer til køn og seksualitet. Ifølge 

Projekt SEXUS er omkring én procent af befolkningen mellem 15 og 34 år ikke ciskønnede, 

mens det for DM’s studiemedlemmer er næsten fire procent. Tilsvarende er omkring hver ni-

ende dansker i alderen 25 til 34 ikke heteroseksuelle, mens det er mere end hver fjerde i DM’s 

studieundersøgelsen. Tallene er ikke helt sammenlignelige på grund af lidt forskellige udform-

ninger af spørgsmål, og det, at aldersgrupperne ikke helt tilsvarende mellem Projekt SEXUS 

og DM’s studerende medlemmer. 

 

2. LGBTQ+-personer oplever mere diskrimination 

Omkring hver fjerde studerende har oplevet en eller flere former for diskrimination på deres 

studie. Langt den mest udbredte form for diskrimination er baseret på køn, efterfulgt af ud-

seende og alder. Sammenligner man personer med en minoritetsseksualitet med deres hete-

roseksuelle medstuderende, så er der en meget større andel af dem, der har oplevet diskrimi-

nation. Det er desuden interessant, at de parametre, hvor de ikke-heteroseksuelle medlemmer 

i meget højere grad oplever diskrimination alle sammen (direkte eller indirekte) er relaterede 

til køn og seksualitet. En dobbelt så stor andel af de ikke-heteroseksuelle har oplevet at blive 

diskrimineret på baggrund af deres køn, relativt til de heteroseksuelle – tilsvarende har stort 

set ingen af de heteroseksuelle medlemmer svaret, at de er blevet diskrimineret på baggrund 

af deres kønsidentitet eller seksuelle orientering. 

Endelig er medlemmerne med en minoritetsseksualitet i højere grad end de heteroseksuelle 

blevet diskrimineret på baggrund af deres udseende, hvilket kan hænge sammen med en he-

teronormativ forståelse af kønsudtryk, der i højere grad brydes af personer med en minoritets-

seksualitet end af heteroseksuelle. Hvad der ikke fremgår af grafen er, at der virker til at være 
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en tendens til, at transpersoner i endnu højere grad bliver diskrimineret på baggrund af køn, 

kønsidentitet, seksualitet, og udseende. Andelen af transpersoner blandt respondenterne er 

dog så lavt, at tallene er behæftet med en høj grad af statistisk usikkerhed. 

Som eksempler på seksualitetsbundet diskrimination fortæller en kandidatstuderende om en 

hændelse, hvor ”et par medstuderende ville ikke indgå i et projektsamarbejde pga. min seksu-

elle orientering pga. deres egne religiøse overbevisning”. For mange kommer det dog også til 

udtryk i ”en tendens til at det er okay at gøre grin med kvinder og biseksualitet” og en generel 

”hygge-homofobi”. For de studerende, der ikke er ciskønnede, er diskriminationen på sammen 

måde meget direkte og personligt rettet. En studerende er eksempelvis ”blevet stillet meget 

personlige spørgsmål om min kønsidentitet af en professor offentligt foran hele klassen til et 

punkt hvor det føltes krænkende”. En anden har en medstuderende, der ”i forbindelse med en 

faglig debat [har] sagt at det at bruge andre pronominer end han/ham og hun/hende er fjollet 

og noget hun nægtede at gøre fordi hun ikke kunne tage det seriøst”. 
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Analysen bygger på tal fra DM’s Studielivsundersøgelse, der hvert år bliver sendt ud til 

alle de studerende medlemmer i DM. Senest i 2022, hvor undersøgelsen løb fra den 7. 

juni til den 21. Undersøgelsen blev sendt til 16.870 medlemmer, hvoraf 1.126 har gen-

nemført hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 6,7 pct. Blandt respon-

denterne er der en lille overrepræsentation af kvinder. 

Ikke-heteroseksuelle er her defineret som alle medlemmer, der har svaret en anden 

seksualitet end heteroseksuel ud af en liste på 14 mulige. Selvom diskrimination ikke 

kommer til udtryk i samme grad og på samme måde på tværs af seksualiteter, har det 

været nødvendigt at slå ikke-heteroseksuelle sammen til én gruppe for at have et til-

strækkeligt datagrundlag. 

Citaterne er rettet for stave- og slåfejl. 

 

  


