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Forord 
Radikale Venstre henvendte sig i efteråret 2020 til KVINFO, fordi partiet ønskede en undersøgelse af 

omfanget og karakteren af seksuel chikane i partiet. Baggrunden for henvendelsen var initiativet 

#EnBlandtOs, hvor flere kvindelige politikere stod frem med beretninger om seksuel chikane og sexisme i 

danske politiske partier. Blandt medunderskriverne var en række tidligere og nuværende medlemmer af 

Radikale Venstre. 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge kulturen i Radikale Venstre. Vi afdækker således 

eventuelle problemstillinger med seksuel chikane i partiet og peger på fremadrettede løsninger. 

Undersøgelsen er derimod ikke en undersøgelse af specifikke sager, og formålet er ikke at udpege 

enkeltpersoner, der har udsat andre for seksuel chikane. 

KVINFO har i undersøgelsen afdækket nogle mønstre i sager om seksuel chikane, og i det omfang, der har 

tegnet sig et mønster vedrørende enkeltpersoner om udøvelse af seksuel chikane, har vi mundtligt 

videregivet informationerne til partiets kontaktinstans. Ved videregivelse af disse informationer har vi 

samtidigt varetaget den lovede anonymitet for de personer, der har delt deres oplevelse med seksuel 

chikane med os. 

KVINFO har i undersøgelsen haft frie hænder til at tale med nuværende og tidligere medlemmer, 

folkevalgte, ansatte og praktikanter. Alle med tilknytning til partiet, som har bidraget til #EnBlandtOs, er 

blevet opfordret til at kontakte KVINFO. Det har en række personer benyttet sig af. KVINFO vil gerne takke 

alle, der har bidraget til undersøgelsen. Det gælder særligt de personer, der har vist os stor tillid og har delt 

meget personlige oplevelser med os.  

Analyse & Tal har bidraget med databehandling til undersøgelsen. 

 

KVINFO 

Henriette Laursen 

Direktør 

København, 2. marts, 2020  
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Resultater og konklusioner  
Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med i alt 40 personer og en spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaet er sendt til 699 personer: ansatte og praktikanter, tidligere ansatte og praktikanter, 

folkevalgte og aktive medlemmer af partiet, for eksempel medlemmer af Forretningsudvalget og formænd 

for lokalforeninger. Spørgeskemaet er også sendt til nuværende og tidligere medlemmer af Radikale 

Venstre, der samtidig er underskrivere af #EnBlandtOs. 

413 personer har besvaret spørgeskemaet, heraf 212 mænd og 191 kvinder, mens 10 personer enten ikke 

ønsker at oplyse deres køn eller oplyser, at de er et andet køn end mand eller kvinde. 

I undersøgelsen spørger vi, om respondenterne har været udsat for forskellige typer af konkrete 

hændelser, som vi har kategoriseret i de følgende tre grupper: 

 Forskelsbehandling på baggrund af køn, for eksempel nedladende kommentarer om ens køn, eller 

en fornemmelse af at man er blevet udelukket fra opgaver eller beslutninger i partiet på grund af 

ens køn. 

 Seksuel chikane, for eksempel uønsket fysisk berøring. 

 Seksuel tvang, for eksempel forsøg på voldtægt. 

I bilag 1 er en oversigt over de konkrete spørgsmål, vi har stillet. Vi har ikke arbejdet med en 

tidsafgrænsning i undersøgelsen. Det betyder, at vi ikke har spurgt til oplevelser inden for en bestemt 

tidsramme, men spørger til hele den periode, man har været medlem eller ansat i Radikale Venstre. 

I Ligebehandlingsloven optræder forskelsbehandling på baggrund af køn som en bred betegnelse, der både 

dækker over nedladende kommentarer, seksuel chikane og mere generel ulighed på baggrund af køn, for 

eksempel vedrørende løn og forfremmelser.  

For bedre at kunne skelne mellem karakteren af de forskellige oplevelser, har vi i spørgeskemaet adskilt 

seksuel chikane fra forskelsbehandling på baggrund af køn, når vi har stillet konkrete spørgsmål. Det vil 

sige, at oplevelser med for eksempel uønskede kommentarer om ens krop, uønskede fysiske berøringer og 

ubehagelige historier med seksuelt indhold alle er eksempler på det, vi har kategoriseret som seksuel 

chikane. Imens drejer forskelsbehandling på baggrund af køn i spørgeskemaet sig mindre om 

seksualiserende hændelser eller oplevelser med seksuelle undertoner og mere om enten direkte 

nedgørende hændelser, der relaterer sig til ens køn, eller oplevelser med bredere ulighed, for eksempel 

fornemmelsen af at blive udelukket fra vigtige opgaver eller beslutninger på grund af ens køn. 

Senere kommer vi nærmere ind på, hvad loven siger om definitionerne på forskelsbehandling på baggrund 

af køn og seksuel chikane.1 

Nedenfor præsenterer vi undersøgelsens resultater og konklusioner. 

Omfanget af forskelsbehandling og seksuel chikane ligger på niveau med resultater fra 

andre undersøgelser  
Samlet set svarer lidt over en tredjedel af alle, der har besvaret spørgeskemaet, at de har oplevet mindst én 

af de konkrete hændelser, vi spørger til. Det spænder fra en oplevelse af, at der er forskellige forventninger 

til henholdsvis mænd og kvinder i partiet over nedladende vittigheder til uønskede, fysiske berøringer.  

                                                           
1 Rapportens side 18. 
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Ser vi på alle respondenterne, svarer 22 % at have været udsat for mindst én hændelse, der er 

kategoriseret som seksuel chikane. Det gælder for 30 % af kvinderne og 15 % af mændene. De tre hyppigste 

hændelser med seksuel chikane er følgende: 

 13 % svarer, at de har oplevet at få uønskede kommentarer om deres krop, seksualitet eller 

udseende. Det gælder for 20 % af kvinderne og 7 % af mændene. 

 11 % svarer, at de har oplevet, at nogen har fortalt dem historier med seksuelt indhold, som var 

uønskede eller ubehagelige. Det gælder for 15 % af kvinderne og 8 % af mændene. 

 11 % svarer, at de har været udsat for uønsket fysisk berøring, for eksempel klap, kys eller 

omfavnelse. Det gælder for 18 % af kvinderne og 5 % af mændene.  

Ser vi på det, som vi har kategoriseret som forskelsbehandling på baggrund af køn, oplyser 31 % af 

respondenterne, at de har haft mindst én oplevelse. Det gælder for 39 % af kvinderne og 24 % af 

mændene. De tre hyppigste hændelser med forskelsbehandling er følgende: 

 21 % svarer, at de har oplevet, at nogen har fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med 
eller var nedladende over for deres eller andres køn. Det gælder for 27 % af kvinderne og 16 % af 
mændene. 

 15 % svarer, at de har oplevet en forventning om, at de udfører bestemte kønstraditionelle 
opgaver, der ikke er en del af deres arbejdsopgaver i partiet, for eksempel at kvinder forventes at 
lave kaffe, eller at mænd forventes at fikse teknikken. Det har 21 % af kvinderne oplevet og 8 % af 
mændene. 

 13 % svarer, at de har oplevet, at nogen i Radikale Venstre har nedgjort dem på grund af deres køn. 
Det gælder for 20 % af kvinderne og 5 % af mændene. 

Undersøgelsen viser, at både kvinder og mænd har oplevelser med seksuel chikane og forskelsbehandling. 

Kvinder er dog mere udsat for seksuel chikane end mænd2. Endvidere er flere kvinder end mænd udsat for 

flere typer af hændelser, som vi spørger til. I bilag 3 kan ses en samlet gennemgang af resultaterne for 

forskelsbehandling og seksuel chikane fordelt på køn. 

Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at de yngste i partiet er mest udsat. Det gælder i alle kategorier 

af hændelser. Det er både yngre kvinder og yngre mænd, der er mere udsat end gennemsnittet af kvinder 

og mænd. 

Ingen andre partier har så vidt vides lavet undersøgelser, som kan sammenlignes med denne, og det er 

derfor ikke muligt at sammenligne for at vurdere, om tallene for forskelsbehandling og seksuel chikane i 

Radikale Venstre er høje eller lave. Vi ser derfor i stedet på undersøgelser af seksuel chikane på 

arbejdsmarkedet.  

Hvis vi sammenligner resultaterne i denne undersøgelse med resultaterne fra arbejdsmarkedet, ligger 

omfanget i Radikale Venstre på niveau med, hvad nogle andre undersøgelser viser. For eksempel viser en 

undersøgelse foretaget af Fagbevægelsens Hovedorganisation, at omkring hver tredje kvinde og hver fjerde 

mand svarer, at de har været udsat for mindst én krænkende episode på deres nuværende eller tidligere 

arbejdsplads.  

                                                           
2 Vi har i undersøgelsen også givet muligheden for at svare ”Andre køn” eller ”Ønsker ikke at svare”. Det har 
sammenlagt 10 personer benyttet sig af. Det er ikke nok til at lave en særskilt analyse af resultater fordelt på denne 
baggrundsvariabel, og disse 10 personer er derfor ikke med i analyser vedrørende køn.  
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Det er dog værd at bemærke, at forskellige undersøgelser stiller forskellige spørgsmål og samtidig ikke 

undersøger hændelser inden for den samme tidshorisont. I nogle undersøgelser spørges til hændelser de 

seneste 12 måneder, i andre spørges til hændelser på nuværende arbejdsplads. Vi har i denne undersøgelse 

ikke angivet en nærmere tidsperiode. Undersøgelserne er derfor ikke direkte sammenlignelige, men ved at 

inddrage andre undersøgelser, gives en indikation af omfanget af hændelser i Radikale Venstre. I bilag 2 kan 

læses en gennemgang af nogle af de undersøgelser, der foretaget af seksuel chikane på arbejdsmarkedet.  

Der er episoder med seksuel tvang i partiet 
Vi sætter særskilt fokus på episoderne med seksuel tvang i partiet pga. deres alvor. Disse episoder fylder 

ikke i volumen i undersøgelsen. 

Vi har i undersøgelsen spurgt til forskellige typer af konkrete oplevelser med seksuel tvang. Blandt andet 

stiller vi spørgsmålet ”Har du oplevet, at nogen har gramset på dig og/eller holdt dig fast mod din vilje?” 

hvilket 4 % af respondenterne svarer ja til. Det gælder for 7 % af kvinderne og 1 % af mændene. Denne type 

hændelse er den hyppigst forekommende form for seksuel tvang i partiet. 

I kategorien seksuel tvang spørger vi blandt andet også til, om man er blevet tvunget eller forsøgt tvunget 

til seksuelle handlinger. 2% af respondenterne oplyser, at de er blevet udsat for ét eller flere forsøg på at 

blive tvunget til seksuelle handlinger, eller at de er blevet tvunget til seksuelle handlinger. Undersøgelsen 

viser, at de fleste af disse hændelser har fundet sted inden for de seneste 2-5 år. Enkelte respondenter 

nævner, at der har fundet voldtægt og voldtægtsforsøg sted i partiet. 

Når vi ser på, hvem der har udsat respondenterne for episoderne med seksuel tvang, oplyser 

respondenterne henholdsvis folkevalgte, tillidsvalgte og ansatte i partiet, folkevalgte fra andre partier samt 

medlemmer af Radikal Ungdom som udøverne. 

Reaktioner på hændelser  
Vi har i undersøgelsen spurgt til, hvordan den enkelte reagerede efter at være blevet udsat for 

forskelsbehandling, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. Lægges alle svarene sammen, svarer 44 % af 

respondenterne, at deres oplevelse ikke generede dem nok til at reagere på det, mens 28 % svarer, at de 

forsøgte at glemme det efterfølgende. 21 % svarer, at de undgik personen, der udsatte dem for hændelsen. 

Andelen af personer, der svarer, at de ikke har følt sig generet nok til at reagere på det, falder i takt med 

alvoren af hændelserne. Blandt de personer, der svarer, at de har været udsat for tvungne seksuelle 

handlinger eller forsøg herpå, har ingen svaret, at det ikke har generet dem nok til at handle på det. De 

hyppigste reaktioner, som disse respondenter har oplyst, er at forsøge at glemme det, at undgå personen, 

der udsatte dem for hændelserne, og at henvende sig til ledelsen. 

Der er både nye og gamle hændelser 
Som tidligere nævnt har vi i undersøgelsen ikke arbejdet med en tidsafgrænsning. Det betyder, at vi ikke 

har spurgt til oplevelser inden for en bestemt tidsramme, men at vi spørger til hele den periode, man har 

været medlem eller ansat i Radikale Venstre. Vi har dog spurgt respondenterne, hvornår deres seneste 

oplevelse med forskelsbehandling, seksuel chikane og/eller seksuel tvang har fundet sted. Det giver en 

indikation af, at der både er hændelser, der er foregået for nylig, samt hændelser, der er ældre i tid. 

34 % af de, der svarer, at de har haft én eller flere oplevelser med forskelsbehandling, seksuel chikane eller 
seksuel tvang, svarer endvidere, at de har haft deres seneste oplevelse inden for det seneste år (på 
tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet i efterår/vinter 2020). 24 % svarer, at de har haft deres 
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seneste oplevelse inden for 1-2 år siden og 26 % svarer, at det er 2-5 år siden. De resterende 15 % svarer, at 
de har haft deres seneste oplevelse for 5-10 år siden eller længere tilbage. 

 

Manglende retningslinjer og ansvarsfordeling har ført til dårlig håndtering af sager om 

seksuel chikane og tvang 
Undersøgelsen viser, at omkring en tredjedel af de, der svarer, at de har været udsat for en eller flere 

hændelser, desuden oplyser, at de efterfølgende har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i 

partiet om hændelserne. Af disse oplyser 50 %, at de er tilfredse med den måde, som deres henvendelse 

blev hånderet på, 29 % svarer, at de ikke er tilfredse, mens 21 % svarer, at de ikke ved, om de er tilfredse 

med håndteringen. 

I spørgeskemaundersøgelsen har vi ikke bedt deltagerne identificere, hvilken ledelse de har henvendt sig til. 

Dette er undladt af hensyn til anonymitet. Formelt indbefatter ledelsen i Radikale Venstre den 

organisatoriske ledelse, sekretariatsledelsen eller den politiske ledelse. Vi har ikke arbejdet med en 

tidsangivelse på hændelserne, og derfor dækker ledelserne her over både nuværende og tidligere ledere i 

partiet, mere end 10 år tilbage. 

Ser vi på en af årsagerne til, at de øvrige ikke har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i 

partiet, skriver flere respondenter, at det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for 

hændelserne. Derfor henvendte de sig ikke der.  

En politisk organisation som Radikale Venstre er en kompleks organisation, der består af både folkevalgte, 

frivillige og ansatte. En del personer har mere end én rolle i partiet, for eksempel er mange af de ansatte 

også medlemmer af partiet og måske ovenikøbet opstillet som kandidater. Mange har desuden personlige 

relationer og venskaber ved siden af den politiske og professionelle relation. Undersøgelsen viser, at det 

ikke i alle situationer er helt tydeligt, hvilke roller og positioner man har i relation til hinanden. 

De forskellige positioner i partiet betyder, at ikke alle er omfattet af de samme regler om seksuel chikane. 

Hvis en ansat bliver udsat for seksuel chikane fra en anden ansat eller en chef, er reglerne formelt klare. 

Der kan for eksempel tages arbejdsretlige skridt mod den medarbejder, der udsætter en anden 

medarbejder for seksuel chikane. Det samme gør sig ikke gældende i sager, der involverer frivillige eller 

folkevalgte.  

Hvis en folkevalgt udsætter en ansat eller en anden folkevalgt for seksuel chikane, kan sagerne ikke på 

samme måde håndteres i det arbejdsretlige system med for eksempel en advarsel, der siden kan lede til en 

afskedigelse. Seksuel chikane er således mindre reguleret i Radikale Venstre og andre politiske partier end 

på det ordinære arbejdsmarked.  

Det er derfor op til det enkelte parti at håndtere chikanen. Det stiller krav til et partis ledelse om at have 

klare retningslinjer for, hvordan seksuel chikane skal håndteres.  

Undersøgelsen viser, at strukturerne i Radikale Venstre har været uklare. Hverken den organisatoriske eller 

den politiske ledelse har haft et tydeligt formelt ansvar for at håndtere sager om seksuel chikane. 

Undersøgelsen peger på, at der samtidig har været stor uklarhed om roller i partiet, for eksempel: Hvornår 

er jeg nogens chef, hvornår er jeg en sparringspartner/kollega, og hvornår er vi venner? Disse uklarheder 

har medført, at nogle af de personer, der har fortalt om seksuel chikane/tvang til andre i partiet – men hvor 

det har været uklart, både hvilke roller personerne har i relation til hinanden i den pågældende sag, og 

hvad forventningerne til hinanden har været – er faldet imellem to stole.  
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Det betyder, at der i dag er medlemmer og tidligere medlemmer af partiet, der udtrykker, at de ikke er 

blevet lyttet til, når de har fortalt om seksuel chikane/tvang, og/eller at det ikke har fået konsekvenser for 

den, der har udøvet chikanen. I andre tilfælde har det fået konsekvenser, men der har ikke været en 

tilbagemelding til de, der har været udsat for forskelsbehandling, seksuel chikane eller tvang. Uklarhederne 

har samtidig bidraget til yderligere usikkerhed og ubehag for de personer, der har haft oplevelserne.  

Vi kan derfor konkludere, at håndteringen af seksuel chikane har været uhensigtsmæssig og har været med 

til at øge konflikter og mindske følelsen af sikkerhed i partiet. 

Kulturen har betydning og der er forskellige kulturer i forskellige dele af partiet  
Undersøgelsen viser, at der i nogle dele af partiet er en sexistisk kultur. Ud over omfanget og karakteren af 

forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og tvang, som vi har præsenteret foroven, er der 

eksempler på, at der afholdes større, sociale arrangementer udelukkende for mænd. Samtidig opleves 

nogle indslag på landsmøder og andre arrangementer som sexistiske, når indslaget gør grin med et køn som 

del af underholdningen. 

Der er dog stor forskel på kulturen i forskellige dele af partiet. Undersøgelsen viser, at der for eksempel ikke 

umiddelbart er lige så hyppige problemer med forskelsbehandling og seksuel chikane i de lokale foreninger 

som andre steder i partiet, men til gengæld er der lokalt mange diskussioner om, hvorvidt det er lettere 

eller sværere for kvinder at blive opstillet. En del yngre kvinder peger på, at de ofte får kommentarer om, at 

de kun bliver opstillet højt på en liste, fordi de er kvinder, ikke fordi de er dygtige. Modsat er der eksempler 

på mænd, der har den oplevelse, at de bliver diskvalificeret på grund af deres køn. 

Undersøgelsen peger på, at nogle dele af partiet har en meget konkurrencepræget kultur. Flere 

respondenter og interviewpersoner nævner, at der blandt de ansatte og folkevalgte på Christiansborg er en 

meget hård tone, og at der falder en del uønskede kommentarer om blandt andet køn og udseende. Både 

mænd og kvinder i partiet oplever dette. Undersøgelsen peger i retning af, at det også her er de yngste, der 

er de mest udsatte. 

Flere personer, som vi har interviewet, siger, at der i partiet er en selvforståelse af, at fordi Radikale 

Venstre både går ind for ligestilling og aktivt forsøger at bekæmpe sexisme gennem den politik, partiet 

fører, har der ikke været et blik for, at forskelsbehandling, seksuel chikane og seksuel tvang kan forekomme 

internt i partiet. 

Partiets fest- og alkoholkultur er en væsentlig faktor ifølge respondenterne. Vi har i spørgeskemaet bedt 

respondenterne oplyse, hvor deres oplevelser med seksuel chikane og tvang fandt sted, og her er det 

tydeligt, at mange episoder er sket til sociale arrangementer/fester, hvor der er blevet drukket alkohol. 

Undersøgelsen viser, at festkulturen betragtes som vigtig for partiet, det gælder for eksempel den årlige 

fest på landsmødet, fordi det er en lejlighed til at mødes uformelt og på tværs i partiet. Langt de fleste, vi 

har interviewet, oplever ikke, at fest- og alkoholkulturen er problematisk. 

En del har været vidne til andres oplevelser med forskelsbehandling, seksuel chikane og 

tvang 
Vi har i undersøgelsen spurgt til, om man har været vidne til, at andre har været udsat for en række 

forskelige hændelser.  

Vi har blandt andet spurgt til, om man har været vidne til, at der er blevet spredt seksuelle rygter om andre. 

Det svarer 17 % af de adspurgte, at de har været vidne til. 15 % svarer, at de har været vidne til, at andre er 
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blevet udsat for uønskede seksuelle bemærkninger eller vittigheder. 9 % svarer, at de har været vidne til, at 

andre er blevet udsat for uønsket fysisk berøring. 2 % svarer, at de har været vidne til seksuelle overgreb, 

forsøg på voldtægt eller voldtægt. 33 % af de, der svarer, at de har været vidne til episoder, oplyser 

desuden, at de ikke har talt med nogen om deres oplevelser.  

 
 

 

  



 10 

Anbefalinger  
Radikale Venstre har udtrykt et ønske om at skabe forandringer i organisationen. KVINFO giver her en 

række anbefalinger til, hvordan Radikale Venstre kan arbejde med at skabe kulturforandringer.  

De overordnede formål med anbefalingerne her er at bidrage til forandringer, hvor der er fokus på kulturen 

i partiet fremfor på enkelte personer og sager, og at flytte ansvaret for at håndtere hændelser fra de 

personer, der har været udsat for hændelser, og i stedet gøre det til et kollektivt ansvar at komme 

problemet til livs. 

Tydelighed om og tillid til partiets håndtering af krænkende adfærd 
Det har ikke har været tydeligt for alle, hvor man har kunnet få hjælp, hvis man har været udsat for 

oplevelser med forskelsbehandling, seksuel chikane eller seksuel tvang i Radikale Venstre. Det gælder 

hverken i forhold til at indberette hændelser eller til at få støtte, hvis man har været udsat for en hændelse.  

KVINFO anbefaler, at Radikale Venstre: 

 sikrer, at alle ved, hvem man kan henvende sig til med oplevelser med forskelsbehandling, seksuel 

chikane eller seksuel tvang. 

 gør det muligt og anonymt tilgængeligt for alle at søge hjælp hos en ekstern part og, hvis det er 

relevant, at have mulighed for at få psykologhjælp, hvis man har været udsat for en hændelse, man 

ikke ønsker at dele med sin nærmeste leder, formanden for en lokalforening eller andre i partiet.  

Radikale Venstre har, allerede før denne undersøgelse er afsluttet, gennemført en række tiltag, der har til 

formål at håndtere seksuel chikane på en bedre måde i fremtiden. Der er blevet formuleret en 

samværspolitik i partiet, der kan findes her nederst på denne side.3 

Partiet har også nedsat et samværsteam og en uafhængig kontaktinstans. Samværsteamet består af to 

medarbejdere fra sekretariatet på Christiansborg. Ifølge Radikale Venstre kan samværsteamet ikke 

sagsbehandle og sanktionere i konkrete sager, men kan lytte og rådgive i forhold til en eventuelt videre 

proces. Kontaktinstansen består af fire personer, der ifølge Radikale Venstre har fagligt fundament for at 

håndtere seksuel chikane: en psykolog, en mediator, en dr.jur. samt en socialrådgiver. To af medlemmerne 

i kontaktinstansen er aktive medlemmer af partiet, ingen af dem er tillidsvalgt eller ansat. 

KVINFO har ikke undersøgt, hvordan samværsteamet, samværspolitikken og kontaktinstansen fungerer i 

praksis, men vurderer, at det er en god idé at inddrage personer, der har ekspertviden i arbejdet og 

desuden have klare retningslinjer for håndteringen af sager. Det er endvidere en god idé, at ikke alle de 

involverede i kontaktinstansen er medlemmer af partiet. 

KVINFO har følgende anbefalinger vedrørende kontaktinstansens videre arbejde: 

 Lokale kontaktinstanser 

o Den centrale kontaktinstans bør ikke stå alene, men bør suppleres med lignende lokale og 

eventuelt regionale tiltag. Det kan være flere medlemmer fra ens egen eller andre 

lokalforeninger, som man anonymt kan henvende sig til, hvis man oplever 

forskelsbehandling, seksuel chikane eller seksuel tvang i sin forening.  

o På baggrund af denne undersøgelse bør lokale kontaktinstanser særligt modarbejde den 

forskelsbehandling på baggrund af køn, der opleves lokalt af både mænd og kvinder.  

                                                           
3 Radikale Venstre: https://fremad.radikale.dk/samvaerspolitik-i-radikale-venstre/. 

https://fremad.radikale.dk/samvaerspolitik-i-radikale-venstre/
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o Samtidig bør lokale kontaktinstanser være et sted, hvor medlemmer, frivillige og valgte kan 

henvende sig med oplevelser. 

Undersøgelsen her viser, at der er personer i partiet, som har mistet tillid til, at sager om seksuel chikane og 

seksuel tvang bliver håndteret hensigtsmæssigt. For at medvirke til at genoprette tilliden er det vigtigt, at 

den måde, partiet vælger at håndtere både tidligere og fremtidige sager på, virker i praksis. Hvis ingen eller 

få henvender sig til kontaktinstansen, kan det være et tegn på, at der ikke er den fornødne tillid. 

KVINFO anbefaler, at: 

 kontaktinstansens arbejde skal følges løbende og evalueres inden for relativt kort tid, for eksempel 

efter et halvt år, og siden årligt. Partiet bør sikre, at instansen lever op til intentionerne. Det kan 

blandt andet gøres ved at se på, hvor mange personer der kontakter instansen, samt hvilke 

konsekvenser sagerne får i partiet. 

 der gennemføres tilfredsheds-/tillidsmålinger af kontaktinstansen. 

Fælles forståelse for udfordringer og ønskede forandringer 
Spørgeskemaundersøgelsen og de efterfølgende kvalitative interviews giver en idé om, at ikke alle er enige 

om nødvendigheden af en undersøgelse som denne, og at det langtfra er alle, der har et kendskab til de 

problemer med forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og tvang, som undersøgelsen 

afdækker. Det er vigtigt at få skabt et fælles sprog om dette i alle dele af organisationen. 

Både den enkeltes konkrete oplevelser såvel som den oplevede tvivl om, hvorvidt der er generel enighed 

om, at krænkelser er uacceptable, har konsekvenser både for de, der er udsat for det direkte, og for partiet 

som sådan. Partiet risikerer, at talentfulde medlemmer eller ansatte forlader deres poster eller lægger låg 

på sig selv i det politiske eller organisatoriske arbejde efter at have været involveret i sager om krænkelser. 

KVINFO anbefaler, at: 

 Radikale Venstre gør det klart for alle, at der i Ligebehandlingsloven er forbud mod 

forskelsbehandling på baggrund af køn, herunder seksuel chikane, mens seksuel tvang er forbudt 

ifølge Straffeloven. 

 Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen og andre relevante aktører i partiet arbejder konkret med 

at skabe en fælles forståelse for, at forskelsbehandling, seksuel chikane og tvang eksisterer i 

partiet, og at det er forbudt og uacceptabelt. 

 Radikale Venstre gør sig det klart, hvilke forandringer man ønsker for at komme problemerne til 

livs, og at der er sammenhæng mellem de ønskede forandringer og de igangsatte indsatser. 

Processen bør desuden være inklusiv og transparent for alle. 

 arbejdet med at skabe fælles forståelse forankres tydeligt hos en gruppe af mennesker i 

organisationen, der har tid og evner til at styre processen, og som eventuelt henter ekstern hjælp 

med arbejdet. Det er også en fordel for forankringen i organisationen, hvis aktive medlemmer fra 

lokalforeningerne deltager i et sådant arbejde. 

 der sættes klare mål for arbejdet og følges løbende op på, hvordan arbejdet skrider frem. 

Igangsættelse af kulturforandring i lokalforeningerne 
Undersøgelsen viser, at der er konflikter om køn i forbindelse med opstillinger i lokalforeningerne. Omkring 

to trejdedele af de aktive i partiet er mænd og en tredjedel er kvinder. Ønsker man en mere ligelig fordeling 
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mellem mænd og kvinder i opstillingerne og på vigtige poster, betyder det, at der mange steder er flere 

mænd end kvinder, der kæmper om pladserne.  

Undersøgelsen peger på, at en række mænd føler sig diskvalificeret alene på grund af deres køn, mens en 

række kvinder oplever, at der bliver sat spørgsmålstegn ved deres kompetencer, når de vælges til poster. 

Begge dele begrundes i spørgsmål om køn, og undersøgelsen peger på, at det især lokalt giver anledning til 

konflikter og nedladende kommentarer. Undersøgelsen viser, at så godt som alle kender til de her 

situationer, men ikke har viden om, hvad der kan gøres ved det. 

KVINFO anbefaler, at Radikale Venstre: 

 italesætter disse situationer lokalt, regionalt og centralt og på alle hierarkiske niveauer samt sætter 

fokus på betydningen af køn, alder og kompetencer i lokalforeningerne. 

 gør sig det klart og melder ud, om diversitet blandt kandidater skal være en bærende værdi i 

partiet. I givet fald kan man ved opstilling af kandidater lade sig inspirere af metoder, der anvendes 

af dele af erhvervslivet. Det kan for eksempel være Threshold-systemet, hvor lederkandidater 

testes og skal score over en bestemt tærskel eller grænseværdi, hvorefter det er tilladt at tage 

hensyn til for eksempel kønsbalancen og favorisere en kandidat fra den underrepræsenterede 

gruppe.4 

 sætter fokus på definitioner af og forståelse for, hvad sexisme er. Det kan blandt andet ske ved at 

sætte fokus på sexisme gennem læringsindsatser i partiet, for eksempel gennem GenderLabs 

(udviklet af KVINFO og CBS), der belyser normer og blinde vinkler i kulturen og giver basis for 

forandringer. Det kan også være via andre redskaber som for eksempel dialogkort (udviklet af 

Arbejdstilsynet), der er et redskab til at iværksætte samtaler om hinandens grænser. Det kan også 

være ved hjælp af konkrete cases udviklet særskilt til partiet. Den vigtigste anbefaling i den 

sammenhæng er at sørge for, at processerne bliver faciliteret af personer, der har indsigt i både 

metoder og begreber om sexisme.  

Det er vigtigt at huske, at det ikke er en nem proces at skabe forandring, og at det formentlig vil møde 

modstand i nogle steder af organisationen. Den modstand kan være med til at gøre situationen svær for de, 

der ønsker og har gavn af forandringen, for eksempel hvis modstanden bidrager til at diskriminere personer 

yderligere. 

Særskilt proces for ansatte 
Undersøgelsen viser, at ansatte i Radikale Venstre også har oplevelser med forskelsbehandling på baggrund 

af køn, seksuel chikane og tvang. De ansatte er omfattet af Arbejdsmiljøloven og Ligebehandlingsloven, og 

som ansatte skal de beskyttes herefter. En del af de ansatte er medlemmer af partiet, og det forårsager af 

og til uklarhed om rollerne. 

KVINFO og Radikale Venstre har aftalt en mere detaljeret overlevering af de indsamlede data vedrørende 

de ansatte og tidligere ansatte i partiet, således at undersøgelsen også kan bidrage til det videre forløb med 

de ansatte. Samtidig har KVINFO givet input til spørgsmål til partiets kommende arbejdspladsvurdering 

(APV) for de ansatte. 

KVINFO anbefaler endvidere, at: 

                                                           
4 Lederne, november 2017: https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2017/ledelse-i-dag-november-
2017/meritokrati-eller-kvoter-illusionen-om-lighed-og-frygten-for-kvoter. 

https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2017/ledelse-i-dag-november-2017/meritokrati-eller-kvoter-illusionen-om-lighed-og-frygten-for-kvoter
https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2017/ledelse-i-dag-november-2017/meritokrati-eller-kvoter-illusionen-om-lighed-og-frygten-for-kvoter
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 der sættes et særskilt arbejde i gang for de ansatte, adskilt fra de initiativer, der ellers introduceres 

som del af det videre arbejde. 

 det gøres klart for ansatte, at de står i et kontraktligt forhold til deres arbejdsgiver og derfor nyder 

beskyttelse, som hverken frivillige eller folkevalgte nyder. 

APV for de ansatte og opfølgning 
Ser vi på nogle af de erfaringer, der er gjort fra forskellige arbejderpladser, kan APV’er være et godt redskab 

til at forebygge og forandre, også når det handler om forskelsbehandling på baggrund af køn og seksuel 

chikane5. Det kræver dog, at der bliver stillet gode og relevante spørgsmål og bliver fulgt godt op på 

processen. 

Et centralt element i at bruge APV’er som redskaber til at forhindre krænkelser er, ifølge forskning, at stille 

konkrete spørgsmål til oplevelser med for eksempel seksuel chikane.6 Det er baggrunden for, at KVINFO i 

spørgeskemaundersøgelsen spørger så konkret, som vi gør. 

Det næste skridt er opfølgning på APV’en. Her er det vigtigt at gøre op med ”den åbne dørs politik”, hvor 

ledere opfordrer de personer, der har rapporteret krænkelser i en APV, til at henvende sig til ledelsen 

direkte7, sådan som det ifølge denne undersøgelse også er sket i Radikale Venstre. Selvom opfordringen 

sker i god mening, virker metoden kun, hvis ansatte føler sig trygge ved at gå til ledelsen8. Der er i denne 

undersøgelse eksempler på, at der netop ikke har været en sådan tillid til ledelsen på sekretariatet. 

KVINFO anbefaler, at: 

 sekretariatet udarbejder en nøje gennemtænkt plan for, hvordan man følger op på APV’en. 

Processen bør være inkluderende og transparent. Det gælder i øvrigt ikke kun oplevelser med 

seksuel chikane, men også andre former for krænkende handlinger, for eksempel mobning. 

 sekretariatet afdækker, om det på nuværende tidspunkt har de kompetencer, der skal til for at 

skabe forandringerne og, hvis ikke, får ekstern rådgivning og hermed et kompetenceløft9. 

Ansvar for de frivillige medlemmer 
KVINFO har i forbindelse med undersøgelsen kontaktet Arbejdstilsynet for at få klarlagt, om frivillige i en 

organisation som Radikale Venstre er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet bekræfter, at de 

frivillige er omfattet af loven.  

Det står dog ikke klart i Radikale Venstre, hvem der har ansvaret for at skabe et sundt, sikkert og chikanefrit 

miljø for de frivillige. Det frivillige arbejde fylder en stor del i danske, politiske organisationer, og det er 

afgørende, at også de frivillige befinder sig i et trygt arbejdsmiljø. 

KVINFO anbefaler, at Radikale Venstre: 

 afklarer, hvem i organisationen der har ansvaret for de frivilliges arbejdsmiljø og søger eventuelt 

nærmere rådgivning hos Arbejdstilsynet. 

                                                           
5 Arbejdsmiljønet, december 2020: https://arbejdsmiljonet.dk/Home/MedlemsbladGetFile/2028. 
6 Borchorst & Augustìn, 2017. 
7 Arbejdsmiljønet, december 2020: https://arbejdsmiljonet.dk/Home/MedlemsbladGetFile/2028. 
8 Berlingske, oktober 2020: https://www.berlingske.dk/politik/forsker-ledere-har-en-rolle-i-at-stoppe-kraenkerkultur. 
9 Mandag Morgen, oktober 2020: https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-%C2%A0og-
start-med-dig-selv. 

https://arbejdsmiljonet.dk/Home/MedlemsbladGetFile/2028
https://arbejdsmiljonet.dk/Home/MedlemsbladGetFile/2028
https://www.berlingske.dk/politik/forsker-ledere-har-en-rolle-i-at-stoppe-kraenkerkultur
https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-%C2%A0og-start-med-dig-selv
https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-%C2%A0og-start-med-dig-selv
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Gør op med bystander-kultur og skab fælles ansvar 
Undersøgelsen peger klart på, at der er personer, som har været vidne til forskellige hændelser uden at 

gribe ind eller adressere det efterfølgende, ligesom nogle interviewpersoner påpeger, at de givetvis selv har 

medvirket til problemet, når de ikke har sagt fra over for det, de har været vidne til eller overhørt. Det 

gælder for eksempel nedladende og uønskede kommentarer om andre personers køn samt uønskede 

fysiske berøringer.  

Ifølge kulturforsker Mille Mortensen er det problematisk at forholde sig tavs og ignorere disse hændelser:  

”Tavshed og ignorance skaber god grobund for, at enkeltstående tilfælde af krænkende handlinger kan 

udvikle sig til en kulturel praksis, hvor alle bidrager til (ofte gennem tavshed eller latter) og selv bliver udsat 

for grænseoverskridende adfærd. Langsomt, men sikkert vænner arbejdsfællesskabet sig til, at den 

krænkende omgangsform er et grundvilkår, som alle må finde sig i, hvis de vil blive på arbejdspladsen. Det 

unormale bliver normalt.”10 

KVINFO anbefaler, at Radikale Venstre: 

 bevidst arbejder med at gøre opmærksom på betydningen af, at vidner til andres oplevelser med 

krænkende adfærd, siger fra over for adfærden. Det skal være en bevidst strategi, at alle pålægges 

et ansvar. 

 fortsætter det arbejde, der er sat i gang med denne undersøgelse, bl.a. ved at tale åbent om 

forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og seksuel tvang. 

 arbejder med at skabe forståelse i alle dele af partiet og på alle hierarkiske niveauer, idet åbenhed 

og fælles ansvar er afgørende for de ønskede kulturforandringer. 

Vær bevidst om magtfordelingen i partiet 
Undersøgelsen viser, at der nogle steder i partiet mangler bevidsthed om, at der er magt knyttet til 

forskellige roller i partiet. Når et medlem af Folketinget drikker en øl med et medlem fra en lokalafdeling på 

landsmødet, indgår de ikke i en relation, hvor den formelle magt er ligeligt fordelt. Det betyder ikke, at 

relationen ikke er vigtig, men det er afgørende at være bevidst om, hvilken magtposition man har som 

fremtrædende medlem i partiet. 

KVINFO anbefaler, at Radikale Venstre: 

 iværksætter en dialog, hvor der skabes bevidsthed og anerkendelse af de forskellige magtpositioner 

i partiet. 

Fest- og alkoholkultur  
Undersøgelsen viser, at mange af hændelserne med seksuel chikane og tvang finder sted ved 

sammenkomster, hvor der er alkohol involveret. Det gælder især, når det er medlemmer af ledelsen eller 

folkevalgte, der anføres som udøvere. Radikale Venstre ønsker input til at skabe en forandring af denne del 

af alkoholkulturen. 

Radikale Venstre kan søge inspiration i de politikker og guidelines, som erhvervslivet har udviklet for 

respektfuld og chikanefri opførsel ved fester og andre sociale sammenkomster. Det kan være politikker om, 

                                                           
10 Ibid. 
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at ledere er deres ansvar bevidst til fester med medarbejderne, for eksempel ved at gå tidligt hjem eller 

holde igen med at blive for beruset.11 

Til fester i politiske partier kan det være besværligt at placere et særskilt ansvar hos den politiske ledelse og 

de folkevalgte på niveau med den øvrige organisatoriske ledelse, når disse ikke er arbejdsgivere for de 

øvrige ansatte og medlemmer. Dog befinder de sig qua deres fremtrædende post i partiet i en magtfuld 

position sammenlignet med de øvrige ansatte og medlemmer, der gør, at også de bør overveje deres 

standard for opførsel. Også her er der brug for åbenhed, og at den organisatoriske ledelse, den politiske 

ledelse og folkevalgte medlemmer af partiet taler sammen og åbent om deres ansvar i forbindelse med 

festerne. 

KVINFO anbefaler, at: 

 ledere, folkevalgte og andre på prominente poster i partiet aktivt gør sig bevidst om, at man er 

rollemodel for andre ansatte, frivillige og medlemmer af partiet, også i forbindelse med fester, da 

det sociale er svært adskilleligt fra det daglige arbejde i partiet. 

 Radikale Venstre, eventuelt i en inddragende proces med medlemmerne, indfører en alkoholpolitik, 

der omfatter, at ledere i partiet forpligter sig til at begrænse sig til et behersket alkoholindtag ved 

fester og andre sociale sammenkomster. Dette bør også gælde indtag af andre former for 

rusmidler. Desuden bør det i lige så høj grad gælde personer i magtfulde positioner, for eksempel 

folkevalgte. 

Opfølgning 
KVINFO anbefaler, at: 

 Radikale Venstre laver en måling igen om et år og herefter årligt for at følge udviklingen. De 

kommende undersøgelser kan være mindre omfattende end denne. Der kan udvælges specifikke 

områder, som man vil måle partiet på. Dette kan for eksempel gøres samtidig med, at der følges op 

på de indsatser, der sættes i gang efter denne undersøgelse. 

 problematikken med forskelsbehandling, seksuel chikane og seksuel tvang sættes på enten alle 

eller specifikke møders dagsorden. 

  

                                                           
11 Lederne, december 2019: https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/pressemeddelelser/2019/julefrokosten-er-
ogsaa-for-chefen. 

https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/pressemeddelelser/2019/julefrokosten-er-ogsaa-for-chefen
https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/pressemeddelelser/2019/julefrokosten-er-ogsaa-for-chefen
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Sådan har vi lavet undersøgelsen – metode og datagrundlag 
Når KVINFO arbejder med forskelsbehandling på grund af køn og seksuel chikane i organisationer, tager vi 

udgangspunkt i, at forskelsbehandlingen og chikanen forekommer, fordi det som oftest er en del af 

kulturen og normerne i organisationen. Ellers ville flere ledere, medarbejdere og andre involverede i 

organisationen sandsynligvis korrigere adfærden, og forskelsbehandling og chikane ville ikke blive 

legitimeret.  

Dette udgangspunkt gælder særligt, når der er tale om flere oplevelser med forskelsbehandling på grund af 

køn og seksuel chikane i organisationen. Frem for at se disse som en række enkeltstående, uafhængige 

hændelser, forstår vi disse som en indlejret del af den kultur, der eksisterer i organisationen. 

Vi henter blandt andet inspiration i nedenstående sexismepyramide, lavet af Everyday Sexism Project 

Danmark. Det, vi kan kalde hverdagssexisme – for eksempel nedgørende vittigheder om personers køn – er 

med til at muliggøre og legitimere fysiske krænkelser som for eksempel uønskede berøringer. 

Samtidig afhænger de individuelle konsekvenser af forskellige former for sexisme også af flere faktorer, 

heriblandt den personlige oplevelse med hændelsen, omstændighederne, konteksten, 

varighed/hyppigheden af hændelsen og magtforholdet mellem offer og udøver. Hverdagssexisme kan 

således også have store konsekvenser for den enkelte, selvom der umiddelbart er tale om mindre grove 

overgreb i sammenligning med dem, der findes i toppen af pyramiden. 
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Køn er et vigtigt element for KVINFO i undersøgelser af forskelsbehandling og seksuel chikane. Årsagen er 

blandt andet, at forskning viser, at de dominerende kønsnormer på en arbejdsplads er væsentlige. For 

eksempel kan en kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, hvor der også kan herske maskuline normer, 

’stikke ud’ som minoritet og dermed være mere udsat og sårbar over for chikane. Det gælder også for 

mænd, der går imod eller ikke lever op til de fremherskende kønsidealer i den organisatoriske kontekst, 

som de befinder sig i. 

Det er derfor vigtigt at sætte fokus på køn og kønsnormers betydning i en undersøgelse som denne. 

Forskning viser ligeledes, at det er nødvendigt at sætte fokus på kønsnormer, hvis der skal ske ændringer.12 

Samtidig viser forskning, at forskellige køn opfatter seksuel chikane forskelligt. For eksempel er der en 

tendens til, at kvinder opfatter flere former for seksualiseret adfærd som seksuel chikane, mens mænd ikke 

beskriver de samme handlinger på en tilsvarende måde. Det gælder dog ikke for de mest grelle former, 

hvor der er større overensstemmelse mellem mænd og kvinder om at opfatte det som seksuel chikane.13 

Når KVINFO undersøger seksuel chikane, tager vi blandt andet udgangspunkt i forskning i, hvordan man 

bedst afdækker seksuel chikane. Vi henter særligt inspiration fra Sexual Experience Questionnaire (SEQ), 

der er anvendt i mange sammenhænge verden over. Formålet med spørgeskemaet SEQ er at måle den 

uønskede adfærd, som personer er udsat for, frem for personlige opfattelser af seksuel chikane.14  

Forskellen på at spørge til uønsket adfærd, altså konkrete hændelser, og at spørge til personlige opfattelser 

af seksuel chikane, er afspejlet i resultaterne af forskellige undersøgelser: der anføres langt flere episoder 

med seksuel chikane, når der spørges til konkrete hændelser. Derfor opnår man et mere retvisende billede 

af omfanget og karakteren af seksuel chikane, når man stiller konkrete spørgsmål.  

I SEQ opdeles seksuel chikane i følgende tre dimensioner:15 

 Kønskrænkende adfærd/kønschikane 

 Uønsket seksuel opmærksomhed  

 Voldelig seksuel adfærd/seksuel tvang 

Med inspiration fra både sexismepyramiden og SEQ fokuserer vi i denne undersøgelse på tre temaer: 

 Forskelsbehandling på baggrund af køn, for eksempel nedladende kommentarer om ens køn. 

 Seksuel chikane, for eksempel uønsket fysisk berøring. 

 Seksuel tvang, for eksempel forsøg på voldtægt. 

Med udgangspunkt i forskning har vi således i denne undersøgelse stillet konkrete spørgsmål om forskellige 

typer oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og seksuel tvang. Det gør vi 

for at få et mere retvisende billede af både omfang og karakter. Undersøgelser, der stiller overordnede 

spørgsmål som for eksempel ”Har du været udsat for seksuel chikane?” eller ”Har du haft oplevelser med 

uønsket seksuel opmærksomhed?”, viser et mindre omfang af hændelser end undersøgelser, der stiller 

konkrete spørgsmål. Overordnede spørgsmål overlader det til respondenten selv at vurdere, hvad seksuel 

chikane er, og som tidligere nævnt, er der her forskellige fortolkninger af begrebet seksuel chikane. 

                                                           
12 Borchorst & Augustìn, 2017. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Forskellen på resultaterne baseret på henholdsvis et enkelt overordnet spørgsmål over for en række 

spørgsmål til konkrete hændelser, illustreres tydeligt i en undersøgelse foretaget af Epinion for 

Fagbevægelsens Hovedorganisation. Direkte adspurgt svarer hver tiende kvinde og hver tyvende mand, at 

de har været udsat for seksuel chikane på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Når der derimod 

spørges om konkrete episoder med krænkende adfærd, stiger tallene, så hver tredje kvinde og hver fjerde 

mand svarer, at de er blevet udsat for mindst én krænkende episode på deres nuværende eller tidligere 

arbejdsplads.16 

I bilag 1 er der en oversigt over de konkrete spørgsmål, som vi stiller i denne undersøgelse til oplevelser 

med forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane og seksuel tvang. Se endvidere bilag 2 for en 

gennemgang af andre undersøgelser af omfang og karakter af krænkelser i forskellige brancher. Det 

bemærkes, at variationen i måden at stille spørgsmål på samtidig med undersøgelsernes forskellige 

tidsangivelser gør, at denne undersøgelse ikke er direkte sammenlignelig med dem, vi præsenterer i bilag 2, 

eller med undersøgelser, der stiller et enkelt overordnet spørgsmål om seksuel chikane.  

Hvad siger loven – begreber og definitioner 
I vores forståelse af forskelsbehandling på baggrund af køn og seksuel chikane er vi på linje med 

Ligebehandlingsloven og Arbejdsmiljøloven.  

Ligebehandlingsloven 
Ligebehandlingsloven beskæftiger sig med forskelsbehandling på baggrund af køn, der her er en bred 

betegnelse, der blandt andet dækker over seksuel chikane og kønskrænkende adfærd. Ifølge loven er 

forskelsbehandling på baggrund af køn forbudt, hvad end der er tale om direkte eller indirekte 

forskelsbehandling, hvilket defineres som følger:  

”Der foreligger direkte forskelsbehandling på baggrund af køn, når en person på grund af sit køn behandles 

ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte 

forskelsbehandling på baggrund af køn foreligger herunder ved enhver form for negativ forskelsbehandling i 

forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen. Der foreligger indirekte 

forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille 

personer af et køn ringere end personer af et andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, 

betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er 

hensigtsmæssige og nødvendige.”17 

Som nævnt betragtes sexchikane (som vi i undersøgelsen kalder seksuel chikane) ifølge 

Ligebehandlingsloven som forskelsbehandling på grund af køn, og det er forbudt. Ifølge loven er der tale 

om sexchikane, ”når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med 

seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at 

skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”18 

Arbejdsmiljøloven 
Om reglerne mod krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, gælder det i Arbejdsmiljøloven, at 

”arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til krænkende handlinger. Det betyder, at krænkende 

                                                           
16 FH & Epinion, 2019: https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf. 
17 Danske love: https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven.  
18 Ibid. 

https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf
https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven
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handlinger ikke må forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og at arbejdsgiver 

skal iværksætte effektive tiltag således, at der ikke sker en forringelse af de ansattes fysiske eller psykiske 

sundhed.”19 

Når vi, som i denne undersøgelse, arbejder med et politisk parti, er ikke alle involverede omfattet af 

lovgivningen. De ansatte i partiet er omfattet af både Ligebehandlingsloven og Arbejdsmiljøloven. De 

frivillige i partiet er, ifølge Arbejdstilsynet, omfattet af Arbejdsmiljøloven, men det er uklart, hvem der har 

ansvaret for de frivillige. De folkevalgte er hverken omfattet af Ligebehandlingsloven eller 

Arbejdsmiljøloven. De er valgt af vælgerne og kan i udgangspunktet kun afskediges af vælgerne igen. 

Metode og datagrundlag 
Vi har i undersøgelsen benyttet os af to runder kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse. 

Undersøgelsen består af tre dele, der supplerer hinanden: 

 En kvalitativ forundersøgelse 

 En spørgeskemaundersøgelse 

 Fem fokusgruppeinterview 

Forundersøgelse 
Forundersøgelsen bestod af en række kvalitative interviews med personer, der enten selv har vurderet, at 

de har haft vigtig viden at bidrage med til undersøgelsen, eller som andre personer i partiet har vurderet 

kunne bidrage.  

Radikale Venstre sendte i forbindelse med opstarten på undersøgelsen en opfordring til alle nuværende og 

tidligere medlemmer af partiet, der har bidraget til #EnBlandtOs, om at kontakte KVINFO. Ligeledes er 

nuværende og tidligere ansatte og praktikanter blevet opfordret til at kontakte KVINFO. Samtidig har 

partiet peget på en række medlemmer, det var relevante at interviewe, og disse har KVINFO selv kontaktet. 

20 personer er blevet interviewet i forbindelse med forundersøgelsen. Alle, der har ønsket at blive 

interviewet til forundersøgelsen, er blevet interviewet.  

Formålet med forundersøgelsen har været at indhente baggrundsinformation om forskelsbehandling og 

seksuel chikane i Radikale Venstre. Ud over baggrundsinformation har forundersøgelsen også bidraget med 

en række personlige beretninger fra personer, der enten selv har været udsat for seksuel chikane eller har 

været vidne til andres hændelser. Alle er blevet lovet fuld anonymitet, og deres personlige beretninger 

bliver derfor ikke gengivet i denne rapport. I det omfang, der har tegnet sig et mønster om udøvelse af 

seksuel chikane, har vi mundtligt videregivet informationerne til kontaktinstansen under opretholdelse af 

den lovede anonymitet.  

Spørgeskema 
På baggrund af den viden, vi hentede i forundersøgelsen, samt tidligere undersøgelser af seksuel chikane 

og sexisme, udarbejdede KVINFO et spørgeskema. Spørgeskemaet blev sendt til i alt 699 personer, der 

tilhører en eller flere af følgende grupper: 

 Folkevalgte medlemmer 

 Medlemmer, der er valgt til tillidsposter i partiet 

 Nuværende ansatte og praktikanter 

                                                           
19 Arbejdstilsynet, februar 2019: https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/. 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
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 Tidligere ansatte og praktikanter 

Spørgeskemaet er sendt til 699 personer i alt, heraf 238 kvinder (34 %) og 403 mænd (58 %). Vi kender ikke 

kønnet på 58 personer (8 %), som modtog skemaet. 

Af de personer, der har modtaget spørgeskemaet, har 413 personer besvaret det. Det giver en svarprocent 

på 59 %. Heraf udgjorde kvinderne 46 % af besvarelserne med 191 respondenter. 51 % af respondenterne 

var mænd med 212 besvarelser, og 10 besvarelser kom fra personer, der enten ikke ønskede at oplyse 

deres køn eller angav, at de var et andet køn end mand eller kvinde, hvilket svarer til 2 % af alle 

besvarelserne. Der er altså en lille overvægt af besvarelser fra mænd sammenlignet med besvarelser fra 

kvinder. Dog har en lang større andel af de kvinder, der har modtaget undersøgelsen, valgt at besvare den. 

Hele 80 % af de kvinder, der har fået tilsendt undersøgelsen, har også besvaret den, hvor det samme gør sig 

gældende for 53 % af mændene.  

Ser vi på aldersfordelingen, har vi ikke kendt alderen på 20 % af modtagerne, og det er derfor ikke en helt 

retvisende analyse af aldersfordelingen blandt de, der har deltaget. Dette gør det svært at komme med 

klare konklusioner om svarprocenten inden for de forskellige aldersgrupper, men vi giver vores bedste bud 

med de data, vi har til rådighed. 

Aldersgruppen 45-54 år er den aldersgruppe, der både havde flest modtagere af spørgeskemaet og flest 

respondenter. I alt besvarede 93 personer i denne aldersgruppe undersøgelsen, hvilket udgør 23 % af alle 

respondenter. De unge (aldersgruppen 18-24) er den aldersgruppe, hvor færrest modtog undersøgelsen. 

Det virker dog til, at langt de fleste tilhørende denne aldersgruppe besvarede undersøgelsen. 

Generelt er der flest fra de tre ældste aldersgrupper (45-54 år, 55-64 år og 65 år eller ældre), der har 

besvaret undersøgelsen. Disse tre aldersgrupperinger står for 62 % af besvarelserne. De tre yngste 

aldersgrupper (18-24 år, 25-34 år og 35-44 år) står for 38 % af besvarelserne. 

Af hensyn til anonymitet har vi ikke lavet analyser af baggrundsvariabler (køn, alder, region og seksualitet) 

på grupper med mindre end 25 respondenter. Det betyder for eksempel, at vi i analyserne af køn har 

udeladt de 10 personer, som har oplyst, at de er af andet køn end mand eller kvinde, eller som ikke har 

oplyst deres køn. I analyserne, hvor vi ser på resultaterne fordelt på alder, har vi lagt nogle af grupperne 

sammen. 

Kvalitative fokusgruppeinterview 
Som en del af spørgeskemaet gav vi respondenterne mulighed for at oplyse, om de ønskede at deltage i et 

efterfølgende interview. På den baggrund sammensatte vi en række forskellige fokusgrupper: 

 Medlemmer af Hovedbestyrelsen 

 Formænd og næstformænd for lokalforeninger 

 Nuværende ansatte 

 Tidligere ansatte 

 Tidligere praktikanter 

I sammensætningen af grupperne sørgede vi for en god repræsentation af køn og alder, i det omfang det 

var muligt. Det vil sige, at vi gik efter en ligelig fordeling af mænd og kvinder samt forskellige aldersgrupper. 

I denne del af undersøgelsen har vi interviewet 20 personer fordelt på de fem fokusgrupper. 

Fokus for alle interview var kulturen i partiet. Formålet har været at undersøge, om der er en kultur i 

Radikale Venstre, der fremmer forskelsbehandling og seksuel chikane, og endvidere at se på, hvor der er 
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mulighed for at ændre kulturen. Også her er informanterne lovet anonymitet, og der er ikke gengivet 

personlige beretninger i rapporten. 
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Bilag 1: Spørgsmål til forskelsbehandling, seksuel chikane og seksuel tvang 

Forskelsbehandling på grund af køn 
1. Har du oplevet, at nogen i Radikale Venstre har nedgjort dig pga. dit køn? 
2. Har nogen fortalt dig vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller var nedladende om dit 

eller andres køn? 
3. Har du oplevet, at nogen har udelukket dig fra socialt samvær eller sociale netværk i Radikale 

Venstre pga. dit køn? 
4. Har du hørt bemærkninger om, at der er bestemte opgaver i partiet, du ikke kan udføre pga. dit 

køn? 
5. Har du oplevet en forventning om, at du udfører bestemte kønstraditionelle opgaver, der ikke er en 

del af dine formelle arbejdsopgaver i partiet? Eksempel: at kvinder forventes at lave kaffe, eller at 
mænd forventes at fikse teknikken. 

6. Har du haft en fornemmelse af, at du blev udelukket fra vigtige opgaver eller beslutninger i partiet 
pga. dit køn? 

7. Har du oplevet, at der i partiet er forskellige forventninger til og anerkendelse af præstationer 
afhængig af køn? 

8. Har du oplevet, at der er forskellige standarder for accepteret tøj- og livsstil afhængig af køn? 

Seksuel chikane 
1. Har du oplevet at få uønskede kommentarer om din krop, seksualitet eller dit udseende? 

1a.  [hvis ja] Hvilke positioner og køn havde de, som udsatte dig for hændelsen/hændelserne i 
partiet? 
1b.  [hvis ja] I hvilke(n) sammenhæng(e) fandt hændelsen/hændelserne sted?  

2. Har nogen fortalt dig vittigheder eller historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller 
ubehagelige for dig? 

3. Har du modtaget ubehagelige invitationer til at ses eller gå ud, hvor du oplevede, at der var 
seksuelle undertoner? 

4. Har nogen presset dig til nøgenhed eller blottet sig for dig? 
5. Har nogen sendt eller vist dig materiale med seksuelt indhold, fx videoer, billeder eller tekst, som 

var uønsket eller ubehageligt for dig? 
6. Har du oplevet seksuelt betonede aktiviteter eller lege ved sociale arrangementer i partiet, som du 

oplevede som ubehagelige eller nedværdigende? 
7. Har nogen udsat dig for uønsket fysisk berøring, fx klap, kys eller omfavnelse? 
8. Har du holdt dig væk fra sociale eller politiske sammenhænge i partiet for at undgå at blive udsat 

for uønskede fysiske berøringer, kommentarer om dit udseende eller tilnærmelser? 

Seksuel tvang 
1. Har du oplevet, at nogen har gramset på dig og/eller holdt dig fast mod din vilje? 
2. Har du oplevet, at nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for en belønning (fx plads i en 

arbejdsgruppe eller personens opbakning til din opstilling eller politiske forslag)? 
3. Har du oplevet, at nogen har truet med straf eller sanktioner (fx ikke få plads i en arbejdsgruppe 

eller personens opbakning til din opstilling eller politiske forslag), hvis du afviste dem seksuelt? 
4. Har nogen tvunget dig til seksuelle handlinger? 
5. Har nogen forsøgt at tvinge dig til seksuelle handlinger? 

Svarer man ja til en oplevelse med seksuel chikane og/eller seksuel tvang, bliver man efterfølgende spurgt 

til udøvers position og køn, samt i hvilken sammenhæng hændelsen fandt sted. Dette er eksemplificeret 

med underspørgsmål 1a og 1b, men er for læsevenlighedens skyld udeladt i resten af spørgsmålene.  
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Bilag 2: Udbredelse af seksuel chikane i Danmark 
I september 2020 bragte Politiken et debatindlæg om sexisme i dansk politik, underskrevet af 322 kvinder, 

der enten er eller har været politisk aktive.20 Blandt initiativtagerne til indlægget og underskriverne var 

nuværende og tidligere medlemmer af Radikale Venstre.  

De 322 underskrifter blev ledsaget af 79 vidnesbyrd, der dækker over hændelser fra kommentarer om 

udseende og køn til fuldbyrdede seksuelle overgreb.21 Mens vidnesbyrdene giver et godt indblik i, hvordan 

seksuel chikane kommer til udtryk i politiske partier, findes der på nuværende tidspunkt ikke noget samlet 

overblik over omfanget eller karakteren af krænkelser, hverken i politik eller på andre områder af det 

danske samfund.  

For alligevel at give et billede af, hvor udbredt seksuel chikane er i Danmark, ser vi i det følgende nærmere 

på nogle af de undersøgelser, der for nyligt er lavet på uddannelser og arbejdspladser.  

Arbejdsmiljø og Helbred – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2018) 
Den største undersøgelse af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser, Arbejdsmiljø og Helbred, undersøger 

omfanget af seksuel chikane. Det gøres ved at stille spørgsmålet ”Har du været udsat for seksuel chikane 

inden for de seneste 12 mdr.?” 

Den seneste undersøgelse er fra 2018 og viser, at under 4 % af de adspurgte lønmodtagere oplyser, at de 

har været udsat for seksuel chikane det seneste år.  

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har foretaget undersøgelsen hvert andet år 

siden 2012, definerer ikke, hvad seksuel chikane er, og skriver i deres rapporter, at der ikke er en objektiv 

grænse for, hvad seksuel chikane er, men at det er uønsket og derfor ubehageligt.22 

Balance og Ligestilling – Fagbevægelsens Hovedorganisation (2019) 
I 2019 gennemførte Fagbevægelsens Hovedorganisation en større undersøgelse af blandt andet omfanget 

af seksuel chikane blandt lønmodtagere.  

Lønmodtagerne blev både stillet et overordnet spørgsmål om, hvorvidt de havde været udsat for seksuel 

chikane, og en række spørgsmål om konkrete hændelser, der klassificeres som seksuel chikane.  

Direkte adspurgt svarer hver tiende kvinde og hver tyvende mand, at de har været udsat for seksuel 

chikane på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Når lønmodtagerne spørges om konkrete episoder 

med krænkende adfærd stiger tallene, så hver tredje kvinde og hver fjerde mand svarer, at de er blevet 

udsat for mindst én krænkende episode på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads.23 

Dette tydeliggør, at det er nødvendigt at se på både undersøgelsesmetoder og udformning af spørgsmål, 

når man vil danne sig et overblik over, hvor udbredt seksuel chikane er i Danmark. I de følgende korte afsnit 

                                                           
20 Politiken, september 2020: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938422/%C2%BBSexisme-seksuel-chikane-
og-magtmisbrug-er-overalt-i-vores-samfund-ogs%C3%A5-i-de-politiske-partier%C2%AB. 
21 Politiken, september 2020: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938429/En-blandt-os-blev-til-et-politisk-
landsm%C3%B8de-spurgt-af-et-mandligt-medlem-om-den-korte-kjole-var-et-tegn-p%C3%A5-at-hun-gerne-ville-
kneppes-af-ham-senere. 
22 NFA, 2016: https://at.dk/media/5996/fakta-om-arbejdsmiljoe-og-helbred-2016.pdf. 
23 FH & Epinion, 2019: https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf. 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938422/%C2%BBSexisme-seksuel-chikane-og-magtmisbrug-er-overalt-i-vores-samfund-ogs%C3%A5-i-de-politiske-partier%C2%AB
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938422/%C2%BBSexisme-seksuel-chikane-og-magtmisbrug-er-overalt-i-vores-samfund-ogs%C3%A5-i-de-politiske-partier%C2%AB
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938429/En-blandt-os-blev-til-et-politisk-landsm%C3%B8de-spurgt-af-et-mandligt-medlem-om-den-korte-kjole-var-et-tegn-p%C3%A5-at-hun-gerne-ville-kneppes-af-ham-senere
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938429/En-blandt-os-blev-til-et-politisk-landsm%C3%B8de-spurgt-af-et-mandligt-medlem-om-den-korte-kjole-var-et-tegn-p%C3%A5-at-hun-gerne-ville-kneppes-af-ham-senere
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7938429/En-blandt-os-blev-til-et-politisk-landsm%C3%B8de-spurgt-af-et-mandligt-medlem-om-den-korte-kjole-var-et-tegn-p%C3%A5-at-hun-gerne-ville-kneppes-af-ham-senere
https://at.dk/media/5996/fakta-om-arbejdsmiljoe-og-helbred-2016.pdf
https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf
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ser vi nærmere på andre danske undersøgelser af seksuel chikane, der gennem spørgeskemaer blandt 

andet spørger om konkrete oplevelser. 

IT-professionelle og -studerende (2020) 
KVINFO har i samarbejde med fagforeningen for IT-professionelle, PROSA, foretaget en undersøgelse af 

seksuel chikane blandt fagforeningens medlemmer på arbejdspladser og IT-uddannelser.  

I beskæftigelsesundersøgelsen svarer 44,5 % af de kvindelige respondenter, at de har været udsat for en 

eller flere krænkende handlinger. Det samme gør sig gældende for 12 % af mændene. De tilsvarende tal i 

studieundersøgelsen er 36,8 % for kvinder og 7,5 % for mænd. 

Praktikanter i medie- og kommunikationsbranchen (2020) 
KVINFO har ligeledes undersøgt omfanget og karakteren af seksuel chikane og krænkelser begået mod 

journalist-, fotojournalist- og kommunikationspraktikanter såvel som tv- og 

medietilrettelægningsstuderende i løbet af deres praktik. Alle studerende i undersøgelsen havde ved 

udsendelsen af spørgeskemaet netop afsluttet deres praktik.  

Af de 99 kvindelige respondenter svarer 51 %, at de har oplevet en eller flere konkrete hændelser, som 

KVINFO spørger til i undersøgelsen, mens det samme gælder for 27 % af de i alt 44 mandlige respondenter. 

33 % af kvinderne svarer endvidere, at de har været vidne til, at andre har været udsat for seksuel chikane, 

mens det samme gælder for 23 % af mændene. 

Advokatbranchen (2020) 
Djøf Advokat, der er fagforening for ansatte advokatfuldmægtige og advokater, og Danske Advokater, der 

er brancheforening for danske advokatvirksomheder, har via en rundspørge undersøgt omfanget og 

karakteren af sexisme, seksuelle krænkelser og mobning i advokatbranchen.  

Djøf Advokat offentliggjorde først en rundspørge til alle medlemmer af fagforeningen (dvs. advokater og 

advokatfuldmægtige), der viser, at hver tredje kvinde og hver ottende mand svarer, at de har oplevet en 

eller flere seksuelle krænkelser på deres nuværende arbejdsplads. Siden har Danske Advokater 

offentliggjort en tilsvarende undersøgelse, der når bredere ud i stillingsbetegnelserne i advokatbranchen, 

så for eksempel også administrativt personale og studerende er omfattet.  

Lægger man de to undersøgelser sammen, i alt 2.431 respondenter, svarer 18 % af kvinderne og 8 % af 

mændene, at de har oplevet en eller flere former for seksuelle krænkelser på deres nuværende 

arbejdsplads, når der spørges til konkrete hændelser.  

Kvinder i advokatbranchen er ikke blot mere udsatte end mænd. De oplyser også at opleve flere forskellige 

typer af krænkelser end mænd. De mest hyppige hændelser, som kvinderne oplyser, er krænkende 

kommentarer/vittigheder med seksuelle undertoner (10,2 %) og uønskede berøringer (7,9 %). 

Film-, tv- og teaterbranchen (2020) 
Fire organisationer fra film-, tv- og teaterbranchen har undersøgt seksuel chikane og diskrimination i 

branchen. I alt 1.485 personer har besvaret rundspørgen, der konkluderer, at 40 % af alle respondenter 

svarer, at de har været udsat for diskrimination eller chikane. Opdelt på køn er det 59 % af kvinderne og 23 

% af mændene.  
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44 % af alle respondenter svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, og her er det 50 % af 

kvinderne og igen 23 % af mændene. 28 % af alle respondenter svarer, at de har oplevet fysisk eller psykisk 

vold.  

Undersøgelsen konkluderer endvidere, at kvinder, minoriteter, og de, der i undersøgelsen betegnes som 

atypisk ansatte, er mest udsatte for grænseoverskridende adfærd. 

Elever i hotel- og restaurationsbranchen (2019) 
Institut for Menneskerettigheder har undersøgt omfanget af sexchikane begået mod elever i hotel- og 

restaurationsbranchen. I alt 357 elever har besvaret instituttets spørgeskema.  

Mere end hver tredje respondent (37 %) oplyser at været udsat for uønskede tilnærmelser og krænkelser 

på sin praktikplads. Opdelt på køn gælder det 51 % af de kvindelige respondenter og 46 % af de mandlige 

respondenter. De mest hyppige hændelser er fysiske krænkelser (22 %) og verbale krænkelser (24 %).  
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Bilag 3: Resultater fordelt på køn 
I dette afsnit ser vi nærmere på resultaterne af undersøgelsen, fordelt på køn. Det vil sige, at vi rapporterer 

resultaterne fordelt på kvinder og mænd. Da vi ikke rapporterer data for kategorier med under 25 

personer, har vi her fraregnet de 10 personer, som enten ikke har ønsket at oplyse deres køn, eller som 

oplyser, at de er af andet køn end mand eller kvinde. 

Vi ser først på forskelsbehandling på baggrund af køn og herefter seksuel chikane. 

Forskelsbehandling på baggrund af køn 
I dette afsnit ser vi nærmere på resultaterne fra den del af undersøgelsen, der handler om 

forskelsbehandling på baggrund af køn. I grafen nedenfor vises de samlede resultater af hændelser med 

forskelsbehandling fordelt på kvinder og mænd.  

 

 

Samlet set har 31 % af de adspurgte været udsat for mindst en af de hændelser, vi spørger til. Det gælder 

for 39 % af kvinderne og 24 % af mændene. 

De tre hændelser, som flest har været udsat for, er følgende: 
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 21 % svarer, at de har oplevet, at nogen har fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med 
eller var nedladende over for deres eller andres køn. Det gælder for 27 % af kvinderne og 16 % af 
mændene. 

 15 % svarer, at de har oplevet en forventning om, at de udfører bestemte kønstraditionelle 
opgaver, der ikke er en del af deres arbejdsopgaver i partiet, for eksempel at kvinder forventes at 
lave kaffe, eller at mænd forventes at fikse teknikken. Det har 21 % af kvinderne oplevet og 8 % af 
mændene. 

 13 % svarer, at de har oplevet, at nogen i Radikale Venstre har nedgjort dem på grund af deres køn. 
Det gælder for 20 % af kvinderne og 5 % af mændene. 

 
Vi har både i de kvalitative interview og spørgeskemaerne fået eksempler på forskelsbehandling på 

baggrund af køn, nedenstående er nogle af de eksempler: 

 Kommentarer til (især yngre) kvinder om, at de ikke kan noget politik, men kun bliver stillet op fordi 

de er kønne og kan trække mange stemmer. 

 Oplevelser med at ældre mænd taler ned til kvinder i stedet for at indgå i ligeværdige politiske 

diskussioner. 

 Kvinder, der bliver kaldt skinger og snerpet, samt får kommentarer om deres påklædning. 

 Ubehagelige kommentarer omkring barselsorlov til kvinder. 

 

Der er desuden flere eksempler på kvinder, der i spørgeskemaundersøgelsen beskriver, at kombinationen 

af at være ung og kvinde medfører oplevelser med forskelsbehandling. 

Der er samtidig eksempler på mænd, der oplever, at Radikale Venstres ønske om lige repræsentation af 

mænd og kvinder på opstillingslisterne samtidigt med et generelt lavere antal kvinder end mænd i partiet 

er med til at diskvalificere mændene til fremtrædende poster i partiet. Det er eksempelvis: 

 mænd, der får at vide, de ikke kan få den plads på opstillingslisterne, de ønsker på grund af deres 

køn. 

 kvinder, der bliver fremhævet som gode kandidater på grund af deres køn. 

 

Forskellige forventninger til personer afhængig af deres køn 
Vi har i spørgeskemaet spurgt til, om respondenterne har oplevet forskellige standarder for accepteret tøj- 

og livsstil afhængig af køn. Det svarer 14 % af kvinderne og 9 % af mændene ja til.   



 29 

 

Vi har også spurgt, om respondenterne har oplevet, at der er forskellige forventninger til og anerkendelse 

af præstationer, afhængig af køn. Det svarer 15 % af kvinderne og 8 % af mændene ja til.  
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Seksuel chikane fordelt på køn 
I det næste afsnit ser vi nærmere på resultaterne for seksuel chikane. I grafen nedenfor vises de samlede 

resultater af oplevelser med seksuel chikane fordelt på kvinder og mænd.  

 

 

I alt oplyser 22 % at have været udsat for mindst én hændelse, der er kategoriseret som seksuel chikane. 

Det gælder for 30 % af kvinderne og 15% af mændene. Ser vi nærmere på de enkelte hændelser, er de tre 

hyppigste følgende:  

 13 % svarer, at de har oplevet at få uønskede kommentarer om deres krop, seksualitet eller 

udseende. Det gælder for 20 % af kvinderne og 7 % af mændene. 

 11 % svarer, at de har oplevet, at nogen har fortalt dem historier med seksuelt indhold, som var 

uønskede eller ubehagelige. Det gælder for 15 % af kvinderne og 8 % af mændene. 

 11 % svarer, at de har været udsat for uønsket fysisk berøring, for eksempel klap, kys eller 

omfavnelse. Det gælder for 18 % af kvinderne og 5 % af mændene. 

 


