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Introduktion 

Enhedslistens hovedbestyrelse har, på baggrund af opfordring fra Enhedslistens kvinde+ netværk, henvendt 

sig til KVINFO med et ønske om at få undersøgt omfang og karakter af forskelsbehandling på baggrund af køn 

og seksualitet, herunder seksuel chikane, blandt Enhedslistens medlemmer. 

Det har vi i KVINFO gjort gennem indledende enkeltinterviews med en række medlemmer, en spørgeskema-

undersøgelse sendt ud til alle medlemmer, samt en række opfølgende fokusgruppeinterviews. Samlet set er 

30 personer blevet interviewet til undersøgelsen.  

I alt har 8.927 medlemmer modtaget spørgeskemaet, og heraf har 2.022 besvaret det. Det giver en svarprocent 

på 23. Heraf har 759 angivet, at de ikke er aktive medlemmer af Enhedslisten og aldrig har været det. Denne 

gruppe har ikke modtaget spørgeskemaets spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og seksuel chikane mv. 

og er således sorteret fra. Besvarelser fra 1.236 respondenter er inkluderet i analysen. 

Rapporten her er baseret på følgende datagrundlag:  

 Interview med 30 personer. 

 1.263 spørgeskemabesvarelser, herunder 815 kommentarer i fritekstfelter. 

KVINFO har igennem de seneste år undersøgt omfanget og karakteren af forskelsbehandling og seksuel chi-

kane i flere politiske partier samt i andre brancher på det danske arbejdsmarked. Resultaterne i denne under-

søgelse kan ikke sammenlignes 1:1 med andre tidligere undersøgelser, da datagrundlaget er forskelligt, og 

spørgerammen varierer for de forskellige undersøgelser. Eksempelvis har rammen for denne undersøgelse 

været med særligt fokus på hændelser de seneste tre år, men der har været mulighed for at beskrive tidligere 

hændelser med forskelsbehandling, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. Vi har valgt at begrænse tidsram-

men for denne undersøgelse, da det er et ønske fra Enhedslisten at kunne foretage fremtidige undersøgelser 

af samme karakter, der skal kunne sammenlignes med denne.  

KVINFO har gennemført undersøgelsen for Enhedslisten i vinteren 2021/22, og har sat særlig fokus på hæn-

delser, der har fundet sted de seneste tre år. Det betyder at undersøgelsen beskæftiger sig med perioden med 

coronanedlukninger og andre restriktioner, hvor der har været færre fysiske møder og mere er foregået online. 

Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne, som skal ses i lyset heraf.  

 

Rapportens opbygning 

Vi præsenterer i denne rapport resultaterne af undersøgelsen. Vi inddrager anden forskning og andre under-

søgelser og sætter det i sammenhæng med de data, vi selv har indsamlet. Således sættes resultaterne ind i 

et bredere perspektiv. Rapporten indeholder følgende elementer: 

 Sådan undersøger KVINFO forskelsbehandling og seksuel chikane. 

 Sammenfatning og konklusioner. 

 Anbefalinger. 

 Metode og datagrundlag. 

 Undersøgelsens resultater. 

Rapporten er opbygget sådan, at man kan vælge at læse de første tre dele alene og på den måde få et samlet 

overblik. Hvis man er interesseret i metoden bag undersøgelsen, en uddybnning af, hvem der har deltaget i 

undersøgelsen samt de samlede resltater, kan man læse de to sidste dele af rapporten også.  
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Sådan undersøger KVINFO forskelsbehandling og seksuel chikane 

Forskelsbehandling og seksuel chikane på baggrund af køn og seksualitet findes både på individuelle, kultu-

relle og strukturelle niveauer. Forholder vi os til sager med forskelsbehandling og seksuel chikane som isole-

rede hændelser, vil vi altså blot bevæge os på det individuelle niveau. På det kulturelle niveau skaber forskels-

behandling på baggrund af køn en kollektiv ’social virkelighed’ i organisationen, mens det strukturelle niveau 

forholder sig til samfundets normer, fordeling af magt, privilegier og uligheder, og hvordan de hver især påvirker 

hinanden.1  

Hændelser med seksuel chikane kan forstås som udnyttelse af en organisations interne magtulighed. Forsk-

ning har påpeget, at der er en forventning hos personer med formel eller uformel magt om, at deres adfærd 

over for personer lavere i magthierarkiet, eller helt uden magt, accepteres i kraft af de organisatoriske hierar-

kier.2  

Én form for seksuel chikane kan lede til andre former, og det at acceptere seksuel chikane i en organisation 

kan skabe rum for, at det formerer sig til andre og grovere hændelser.3  

Når KVINFO undersøger forskelsbehandling og seksuel chikane på baggrund af køn og seksualitet, tager vi 

udgangspunkt i, at forskelsbehandlingen og chikanen som oftest er en del af kulturen og normerne i organisa-

tionen. Dette udgangspunkt gælder særligt, når der er tale om flere oplevelser med forskelsbehandling på 

grund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed i organisationen. Frem for at se disse som en række enkelt-

stående, uafhængige hændelser forstår vi disse som en del af den kultur, der eksisterer i organisationen samt 

i konteksten af større samfundsstrukturer. 

En vigtig del af ikke at analysere tilfældene som enkeltstående er netop at se dem i konteksten af kulturen og 

normerne i organisationen. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan normer indlejres og gør det svært at få øje 

på og håndtere forskelsbehandlings på baggrund af køn. Den subtile forskelsbehandling på baggrund af køn, 

som populært kaldes ’hverdagssexisme’, er til stede som en del af samfundet og kulturen i langt de fleste 

organisationer og arbejdspladser. Problemet opstår, når hverdagssexismen – for eksempel i form af sexistiske 

vittigheder eller ’friske bemærkninger’ – accepteres som en naturlig del af hverdagen i organisationen. Heri-

gennem bliver sexismen indlejret i organisationens kultur og traditioner og bliver normaliseret. Denne norma-

lisering af en sexistisk kultur gør det vanskeligt at genkende sexismen, når den er blevet en nærmest usynlig 

norm på en arbejdsplads.  

 

Køn er vigtigt 

KVINFO sætter altid fokus på køn, når vi undersøger forskelsbehandling og seksuel chikane. Det gør vi blandt 

andet, fordi 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 alvorlige hændelser, hvor der er større 

overensstemmelse mellem mænd og kvinder om at opfatte det som seksuel chikane.4  

                                                           

1 Einersen et. al (2021). 
2 Reinicke (2018). 
3 Kelly (1989). 
4 Reinicke (2018). 
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Også kønsfordeling og kønsnormer i organisationer er vigtigt at se på i en analyse. Kvinder, der er ansatte på 

en mandsdomineret arbejdsplads, hvor der også kan herske maskuline normer, kan ’stikke ud’ som en mino-

ritet, og dermed være mere udsat og sårbar over for chikane. Det gælder også for mænd, der enten går imod 

eller ikke lever op til de fremherskende kønsidealer i den organisation, de er en del af. Forskning viser, at det 

er nødvendigt at rette sin opmærksomhed mod kønsnormer, hvis der skal ske ændringer5. 

 

Nogle grupper er mere udsatte for forskelsbehandling og seksuel chikane end andre 

Vi ved fra andre undersøgelser og forskning, at nogle grupper er mere udsatte end andre: 

 Kvinder er i højere grad end mænd udsat for seksuel chikane i dansk politik6. 

 Unge i alderen 18-29 år er mere udsatte for krænkende oplevelser end ældre7. 

 Seksuelle og etniske minoriteter er særligt udsatte i forhold til seksuel chikane og forskelsbehand-

ling8. 

 Mænd udsætter i en større udstrækning kvinder for seksuel chikane end omvendt9. 

 Magtfulde personer i en organisation udsætter i højere grad personer uden magt for seksuel chi-

kane10. 

 

Konsekvenser af forskelsbehandling og seksuel chikane spænder vidt 

Der er flere forskellige årsager til, at organisationer skal arbejde med at forebygge forskelsbehandling på bag-

grund af køn og seksuel chikane. Først og fremmest er det – som vi kommer nærmere ind på i næste afsnit – 

forbudt at forskelsbehandle på baggrund af køn og seksualitet. Og herunder er også seksuel chikane forbudt, 

om end reglerne i et politisk parti ikke er helt så klare som på en arbejdsplads, undtaget for de ansatte, hvor 

reglerne er klare. For det andet har det konsekvenser for de mennesker, der udsættes for forskelsbehandlin-

gen. For eksempel kan seksuel chikane lede til koncentrationsbesvær og have psykiske konsekvenser for den, 

der udsættes for det11. 

Hvis vi ser specifikt på forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet i politiske partier, så kan en af 

konsekvenserne være, at de udsatte personer melder sig ud eller afholder sig fra at opstille til ansvarsposter12. 

 

                                                           

5 Borchorst & Augustìn (2017). 
6 KVINFO (2020): ’Omfang og karakter af forskelsbehandling og seksuel chikane i Radikale Venstre’, KVINFO (2021) 
’Undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuel chikane og forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet i 
SF’  
7 Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation (2019): ’Balance og Ligestilling’.  
8 Trade Union Congress (2019): ‘Sexual harassment of LGBT people in the workplace'; Møhring Reestorff (2020): 

’Grænseoverskridende adfærd diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- 

og scenekunstbranchen’. Aarhus Universitet. Sex & Samfund og Børns Vilkår (2021): ’Kultur og samvær i ungdomspoliti-

ske organisationer’; KVINFO (2021): ’Undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuel chikane og forskelsbehandling 

på baggrund af køn og seksualitet i SF’. 
9 Reinicke (2018).  
10 ibid. 
11 Institut for menneskerettigheder År?: ’Chikane og trusler i lokalpolitik’ 
12 KVINFO (2021) ’Undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuel chikane og forskelsbehandling på baggrund af 
køn og seksualitet i SF’ 
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Hvad siger loven? 

I vores forståelse af forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet, er vi på linje med Ligebehandlings-

loven og Arbejdsmiljøloven.  

 

Ligebehandlingsloven 

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

nelse og blandt andet dækker over sexchikane (seksuel chikane). Ifølge loven er forskelsbehandling på bag-

grund 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 be-

handles 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 forskels-

behandling 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.”13 

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.”14 

 

Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets vejledninger  

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og 

sundt arbejdsmiljø. I Arbejdstilsynets vejledning Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chi-

kane, står der, at…  

”I henhold til arbejdsmiljølovgivningen gælder det, 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 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.”15  

Det betyder, at krænkende 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. 

                                                           

13 Danske love: https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven.  
14 Danske love: https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven. 
15 Arbejdstilsynet (2019): https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/. 

https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven
https://danskelove.dk/ligebehandlingsloven
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
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I samme vejledning gives følgende eksempler på seksuel chikane. Listen er ikke udtømmende:  

 Uønskede berøringer. 

 Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem. 

 Sjofle vittigheder og kommentarer. 

 Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. 

 Visning af pornografisk materiale. 

Når vi taler om krænkende handlinger i politiske partier, er det entydigt, at ansatte i partiet er omfattet af 

ovenstående regler. Men for at frivillige og folkevalgte skal være fuldt ud omfattet af Arbejdsmiljøloven, skal 

deres arbejde i partierne betragtes som arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Det er en konkret vurdering, 

om arbejde, der udføres af frivillige og folkevalgte, har overvejende lighed med almindeligt arbejde, og derfor 

er omfattet af arbejdsmiljøloven på lige fod med almindeligt ansatte. For eksempel hvis de frivillige og folke-

valgtes arbejde har en længere varighed eller er af forpligtende karakter, er de omfattet af arbejdsmiljøloven. 

Der kan hentes yderligere information i Arbejdstilsynets vejledning Arbejdsmiljøarbejde i almennyttige forenin-

ger med frivilligt arbejde16. 

 

Lov om forskelsbehandling 

Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet er omfattet af Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 

mv.. Her står det:   

”Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund 

af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller natio-

nal, social eller etnisk oprindelse. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

16 Arbejdstilsynet (2016): Arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde - Arbejdstilsynet (at.dk) 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsmiljoearbejde-almennyttige-foreninger-frivilligt-arbejde-1-1-1/
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Sammenfatning og konklusioner  

I det følgende sammenfatter vi undersøgelsens resultater og præsenterer KVINFOs konklusioner. Vi opsum-

merer både resultater for de enkelte temaer og konkluderer på tværs. 

 

Forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet  

Undersøgelsen viser overordnet, at 23 pct. af respondenterne har haft mindst én oplevelse med det, vi i spør-

geskemaet klassificerer som forskelsbehandling på baggrund af køn, inden for de seneste tre år. Det gælder 

for 121 (28 pct.) af kvinderne og 116 (18 pct.) af mændene.  

De oplevelser, flest kvinder har haft, er: 

 102 kvinder (17 pct.) har oplevet bemærkninger eller forventninger om, at de udfører bestemte køns-

traditionelle opgaver, der ikke er en del af deres opgaver, i partiet.  

 99 kvinder (16 pct.) har oplevet, at nogen har fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller 

var nedladende om deres køn. 

 70 kvinder (11 pct.) har oplevet ikke er blevet taget seriøst pga. deres køn. 

De oplevelser, flest mænd har haft, er:  

 43 mænd (7 pct.) har oplevet at blive udelukket fra sociale eller politiske fællesskaber pga. deres køn. 

 42 mænd (6 pct.) har oplevet, at nogen har fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller 

var nedladende om deres køn. 

 38 mænd (6 pct.) har oplevet at blive nedgjort pga. deres køn. 

Der er en kønsforskel, hvad angår, hvilke personer der har været udsat for forskelsbehandling på baggrund af 

køn i Enhedslisten. Både kvinder og mænd har oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn, men kvinder 

er mere udsatte end mænd.  

Hvis vi ser på forskelsbehandling på baggrund af seksualitet, har 81 (7 pct.) af respondenterne været udsat 

for mindst én af de oplevelser, vi i spøgeskemaet klassificerer som forskelsbehandling på baggrund af seksu-

alitet. Det gælder for 43 (7 pct.) af kvinderne og 38 (6 pct.) af mændene. For både mænd og kvinder, er den 

hyppigste oplevelse i relation til dette, at nogen har fortalt dem vittigheder eller historier, der gjorde grin med 

eller var nedladende om deres seksualitet. Det har 25 kvinder (4 pct.) og 18 mænd (3 pct.) oplevet.  

Hvis vi ser på kommentarerne i fritekstfelterne, er der forskel på, hvilken slags forskelsbehandling henholdsvis 

mænd og kvinder beskriver. Kvinder beskriver oplevelser med at blive chikaneret, talt grimt til, skældt ud og få 

uønskede kommentarer om deres udseende. Mænd fortæller om oplevelser af, at der ikke lyttes til deres 

holdninger, grundet deres køn. Der er eksempler i kommentarerne på, at mænd oplever deres holdninger som 

illegitime i diskussioner om visse emner, såsom seksuel vold og partnervold, fordi det kræver personlige erfa-

ringer at kunne udtale sig om disse emner, ifølge nogle af medlemmerne, som det udlægges i kommentarerne.  
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Seksuel chikane  

Hvis vi ser på det, som vi i undersøgelsen klassificerer som seksuel chikane, har 88 (15 pct.) af kvinderne og 

40 (6 pct.) af mændene oplevet mindst én form for seksuel chikane inden for de seneste tre år.  

For kvinderne er de hyppigste oplevelser:  

 54 (9 pct.) kvinder har inden for de seneste tre år oplevet at få uønskede spørgsmål eller kommentarer 

om deres krop eller udseende. 

 39 (6 pct.) kvinder har inden for de seneste tre år fået fortalt vittigheder eller historier med seksuelt 

indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dem. 

 31 (5 pct.) kvinder har inden for de seneste tre år oplevet uønskede fysiske berøringer (for eksempel 

klap, kys, massage eller omfavnelser). 

For mænd er de hyppigste oplevelser: 

 18 (3 pct.) mænd har inden for de seneste tre år fået fortalt vittigheder eller historier med seksuelt 

indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dem. 

 17 (2 pct.) mænd har inden for de seneste tre år oplevet at få uønskede spørgsmål eller kommentarer 

om deres krop eller udseende. 

 9 (1 pct.) mænd har inden for de seneste tre år oplevet at få uønskede spørgsmål om deres seksualitet.  

Vi konkluderer på baggrund af analysen, at der er en kønsforskel ift., hvem der har været udsat for seksuel 

chikane i partiet, hvor kvinder altså er mest udsat.  

 

Yngre personer, særligt kvinder, er mere udsatte, end mænd og ældre personer 

Hvis vi ser på tværs af forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet (samlet 16 forskellige typer af 

oplevelser, som vi spørger ind til i spørgeskemaet), finder vi, at 174 (29 pct.) kvinder og 122 (19 pct.) mænd 

inden for de seneste tre år har oplevet mindst én form for forskelsbehandling på baggrund af køn eller seksu-

alitet. Men når vi fordeler resultaterne på alder, ser vi, at de mest udsatte grupper er under 26 år og 26-35 år. 

Vi ser for eksempel, at: 

 34 (58 pct.) af kvinderne og 22 (37 pct.) af mændene i gruppen af 26-35 årige har oplevet mindst én 

form for forskelsbehandling på baggrund af køn eller seksualitet. Denne gruppe ligger altså over gen-

nemsnittet for både kvinder og mænd. 

 I aldersgruppen 66+ år har 59 (25 pct.) kvinder og 44 (16 pct.) mænd oplevet mindst én form for 

forskelsbehandling på baggrund af køn eller seksualitet de seneste tre år. Denne gruppe ligger altså 

under gennemsnittet for både kvinder og mænd.  

I alle aldersgrupper ser vi, at både kvinder og mænd har været udsat for forskelsbehandling, men at kvinder 

er mere udsatte end mænd. 

I fritekstfelterne er der kommentarer om, at yngre medlemmer i højere grad er udsat for forskelsbehandling og 

chikane af ældre medlemmer.  

Når vi ser på seksuel chikane, er de yngre grupper også mest udsatte her. Vi ser for eksempel, at: 

 26 (44 pct.) kvinder i alderen 26-35 år har været udsat for mindst én form for seksuel chikane de 

seneste tre år. Det gælder for 9 (15 pct.) af mændene i den aldersgruppe, hvilket samtidig er en 

markant højere andel end for mændene i de ældre grupper.  



10 

 
 

 

 11 (5 pct.) af kvinder og 8 (3 pct.) af mænd i gruppen 66+ år har været udsat for seksuel chikane 

inden for de seneste tre år. Denne grupper ligger under gennemsnittet for både kvinder og mænd. 

Det er ikke overraskende, at de ældre aldersgrupper rapporterer mindre seksuel chikane end de yngre, idet vi 

ved fra andre undersøgelser, at yngre mennesker er mest udsatte. Når undersøgelsens ramme samtidig kun 

omhandler hændelser, der er sket inden for de seneste tre år, vil vi ikke få den seksuelle chikane med, som 

de ældre aldersgrupper måtte have oplevet, da de var yngre.  

I fritekstfelterne påpeger mange en fortælling om, at kvinder skal være kandidater, fordi de kan tiltrække stem-

mer på baggrund af deres udseende. Det kommer til udtryk i forskellige former, herunder:  

 Der er mænd, der giver udtryk for, at de selv ”diskvalificeres” som kandidater, eller de ikke bliver 

opstillet på grund af deres køn, selvom selv om de opfatter sig selv som mere kompetente end den 

kvinde, som opstilles fordi udseendet er mere centralt end kompetencer og kvalifikationer i opstilling. 

 Der er yngre kvinder, der oplever, at deres kvalifikationer underkendes, og at der er mistillid til deres 

evner. 

 Der er ældre kvinder, der oplever at blive ”diskvalificeret”, da de oplever en holdning til, at kvindelige 

kandidater har en ”udløbsdato” på deres politiske virke, fordi udseendet bliver opfattet som centralt for 

deres muligheder.  

Undersøgelsen viser indikationer på, at medlemmerne af ungdomsorganisationerne, der samarbejder med 

Enhedslisten, Socialistisk Ungdomsfront (SUF) og Rød Grøn Ungdom (RGU), er mere udsatte end andre. I 

kommentarfelterne ser vi beskrivelser af seksuel chikane og seksuel tvang, særligt i regi af ungdomsorgani-

sationerne. Af hensyn til respondenternes anonymitet, beskriver vi ikke disse hændelser nærmere her.  

 

Bi- og panseksuelle er mere udsatte end øvrige grupper 

Vi ved fra andre undersøgelser, at biseksuelle er mere udsatte i forhold til en række parametre, når det handler 

om deres levevilkår, hvis man sammenligner dem med homo- og heteroseksuelle. Eksempelvis ved vi, at: 

 Biseksuelle i alderen 16-29 år, er den gruppe LGBT+-personer (sammen med transkønnede), der har 

størst andel med dårligt psykisk velbefindende og hvor flest har haft selvmordstanker inden for det 

seneste år. Sidstnævnte gælder særligt for biseksuelle mænd sammenlignet med kvinder17.  

 Både flere biseksuelle mænd og kvinder har været udsat for et seksuelt overgreb i løbet af deres liv 

sammenlignet med homo- og heteroseksuelle18.  

 Færre biseksuelle sammenlignet med homoseksuelle er åbne omkring deres seksualitet over for fa-

milie såvel som venner19. 

Denne undersøgelse viser også, at bi- og panseksuelle20 er mere udsatte end de øvrige grupper, både når vi 

ser på forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet samt på seksuel chikane. Vi ser i fritekstfelterne, 

at biseksuelle særligt oplever seksuel chikane komme til udtryk i Enhedslisten som manglende anerkendelse 

af biseksualitet som en seksualitet. Det nævnes blandt andet, at biseksualitet ”usynliggøres” og mødes med 

                                                           

17 Leyla Gransell og Henning Hansen (2009): ”Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår” 
Juni 2009. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) 
18 Morten Frisch et al. (2019): ”Sex i Danmark – nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018”. SSI og Aalborg Universitet.  
19 Leyla Gransell og Henning Hansen (2009): ”Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår” 
Juni 2009. CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) 
20 Vi har slået kategorierne sammen af hensyn til respondenternes anonymitet i analysen, da der var for få respondenter 
i hver individuelle kategori. 
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nedladende holdninger fra andre medlemmer, der er begrundet med, at biseksuelle ikke er LGBT+ eller queer 

på den ”rigtige måde” og ikke lever op til de forventninger til LGBT+-personers adfærd, seksuelle adfærd og 

udseende, som der fremherskende i Enhedslisten.   

Analysen viser desuden, at 42 (52 pct.) af de respondenter, der er bi- eller panseksuelle, har oplevet mindst 

én form for forskelsbehandling på baggrund af køn. Det samme gælder for 225 (21 pct.) af de heteroseksuelle 

og 9 (27 pct.) af de homoseksuelle. 

De hyppigste oplevelser for bi- og panseksuelle respondenter er:  

 27 (33 pct.) bi- og panseksuelle respondenter har inden for de seneste tre år oplevet, at nogen har 

fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller var nedladende om deres køn. 

 26 (32 pct.) bi- og panseksuelle respondenter har inden for de seneste tre år oplevet bemærkninger 

eller forventninger om, at de udfører bestemte kønstraditionelle opgaver, der ikke er en del af deres 

opgaver i partiet. 

 24 (30 pct.) bi- og panseksuelle respondenter har inden for de seneste tre år oplevet ikke er blevet 

taget seriøst pga. deres køn. 

Hvis vi ser på spørgsmålene om forskelsbehandling på baggrund af seksualitet, ser vi også i denne undersø-

gelse, at gruppen af bi- og panseksuelle er mere udsatte end homo- og heteroseksuelle. 14 (16 pct.) bi- og 

panseksuelle har oplevet mindst én af de ting, som vi i undersøgelsen har klassificeret som forskelsbehandling 

på baggrund af seksualitet. Det samme gælder for 60 (6 pct.) af de heteroseksuelle. Vi angiver ikke her, hvor 

mange homoseksuelle, der har været udsat, af hensyn til respondenternes anonymitet, da antallet er for lavt.  

De hyppigste oplevelser for bi- og panseksuelle er: 

 9 (11 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet få fortalt vittigheder eller historier, 

der gjorde grin eller var nedladende om deres seksualitet. 

 6 (7 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet ikke blive taget seriøst pga. deres 

seksualitet. 

 4 (5 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet at blive nedgjort pga. deres 

seksualitet. 

I kommentarfelterne ser vi eksempler på, at LGBT+-personer føler sig presset til at debattere LGBT+ som et 

politisk emne og fortælle flere personlige ting, end de personligt har lyst til.  

Når vi ser på seksuel chikane, er bi- og panseksuelle også mere udsatte seksuel chikane end andre grupper. 

Mens 88 (8 pct.) af de heteroseksuelle respondenter har været udsat for mindst én af de hændelser, vi klassi-

ficerer som seksuel chikane, gælder det for 29 (35 pct.) af bi- og panseksuelle. Yderligere ser vi, at 12 (15 

pct.) af bi- og panseksuelle har været udsat for 2-4 af de forskellige hændelser, vi spørger til, hvilket er en 

markant højere andel end for både homoseksuelle og heteroseksuelle respondenter.  

De hyppigste oplevelser for bi- og panseksuelle er: 

 16 (20 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet at få uønskede spørgsmål 

eller kommentarer om deres krop eller udseende.  

 16 (20 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet at få uønskede spørgsmål 

eller kommentarer om deres seksualitet.  

 16 (20 pct.) bi- og panseksuelle har inden for de seneste tre år oplevet at få fortalt vittigheder eller 

historier med seksuelt indhold, som var ubehageligt for dem. 

Vi finder i analysen, at særligt biseksuelle kvinder er udsatte for seksuel chikane, både når vi sammenligner 

med biseksuelle mænd, og når vi sammenligner med heteroseksuelle og homoseksuelle kvinder.  
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Der er usikkerhed om, hvem der skal håndtere sager om forskelsbehandling og sek-

suel chikane 

Vi har i spørgeskemaet spurgt de respondenter, der har angivet at have været udsat for forskelsbehandling 

på baggrund af køn eller seksualitet eller seksuel chikane, om de ved, hvor i partiet de kan henvende sig, hvis 

de oplever forskelsbehandling på baggrund af køn og/eller seksualitet, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. 

Det svarer omkring 50 pct. af dem ja til, hvilket viser en usikkerhed om, hvor man skal henvende for dem, der 

har haft konkrete oplevelser.  

I fritekstfelterne fremgår det, at der blandt medlemmer både er en usikkerhed om, hvem i partiet der kan 

håndtere sager, og hvordan sagerne håndteres. Der er også eksempler på, at der gives udtryk for en modstand 

mod at lade partiet håndtere sager, fordi ikke alle stoler på partiets evne til at gøre det fortroligt, uden at vælge 

side, eller gøre sagen genstand for en politisk konflikt. Det begrundes med, at personlige konflikter oftest gøres 

politiske, at der bliver valgt side i sagen, før den håndteres, eller de politiske ledere og ansvarspersoner selv 

er en del af konflikten eller bidrager til den.   

 

Holdninger til kulturen og den generelle omgangsform i Enhedslisten 

Vi har bedt respondenterne svare på, hvordan de oplever kulturen i partiet i forhold til en række udsagn om 

køn, seksualitet, sociale relationer, magt og indflydelse. Dette har vi gjort for at få indblik i, hvilke tendenser 

der kan være særlige for dynamikken blandt Enhedslistens medlemmer som baggrundsforståelse for, hvorfor 

der kan opstå forskelsbehandling eller seksuel chikane. Endvidere har vi spurgt til deres oplevelse af den 

generelle omgangsform i Enhedslisten. De vigtigste resultater fremgår nedenfor.  

 

Holdninger ift. køn og seksualitet 

 266 (21 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er lettere at få politisk indflydelse, 

hvis man er en mand. 

o Færre af de mandlige respondenter (14 pct. eller 91) sammenlignet med kvindelige respon-

denter (29 pct. eller 175) mener dette. 

 176 (14 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er lettere at få politisk indflydelse, 

hvis man er en kvinde. 

o Færre af de kvindelige respondenter (6 pct. eller 37) end mandlige respondenter (22 pct. eller 

139) mener dette. 

 83 (7 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at kvinder skal se ud på en bestemt måde 

for at blive taget seriøst i Enhedslisten. 

 79 (6 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at mænd skal se ud på en bestemt måde 

for at blive taget seriøst i Enhedslisten. 

 55 (5pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at man i Enhedslisten skal se ud eller op-

føre sig på en bestemt måde afhængig af den seksualitet, man har. 

o Færre af de heteroseksuelle respondenter (4 pct. eller 41) end homoseksuelle (12 pct. eller 

4) og bi- og panseksuelle (12 pct. eller 10) mener dette. 

Ovenstående indikerer, at de mandlige og kvindelige respondenter har forskellige oplevelser af, hvilket køn 

der kulturelt set har lettere ved at få indflydelse eller blive taget seriøst i Enhedslisten. Herunder fremgår det, 
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at man oplever ens eget køn som mindre indflydelsesrigt end andres køn. Ligeledes viser analysen, at de 

respondenter, der er homo-, bi- eller panseksuelle, i højere grad oplever, at seksualitet har betydning for, 

hvordan man skal opføre sig i Enhedslisten, end respondenter, der er heteroseksuelle, gør. 

KVINFO kan ikke på baggrund af undersøgelsen her konkludere, om et køn har lettere ved at få indflydelse 

end et andet køn. Vi har dog kort set på Enhedslistens opstillingsregler samt på kønsfordelingen blandt deres 

valgte medlemmer. 

Enhedslisten har i deres vedtæger en række metoder, der har til formål at sikre ligestilling mellem køn (men 

også andre grupper) i opstilling af kandidater til interne organer som hovedbestyrelsen samt til for eksempel 

folketingsvalg. Det betyder, at køn er en faktor, når der opstilles kandidater i Enhedslisten21. 

Vi har desuden lavet en optælling over kønsfordelingen på Enhedslistens poster for at få et overblik over 

fordelingen af mænd og kvinder på valgte poster. Vi har herunder kigget på kønsfordelingen blandt medlemmer 

af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen samt folketingsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer og 

regionsrådsmedlemmer. Blandt de i alt 179 positioner er 46 pct. besat af en kvinde og 54 pct. af en mand. Det 

er særligt blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at flere mænd end kvinder er valgt, mens de andre 

organer er besat mere ligeligt.  

 

Holdninger til magt og indflydelse 

 1.002 (79 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at alle kan komme til orde i Enhedsli-

sten. 

 671 (53 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at magt forvaltes på en god måde. 

 633 (50 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er godt at være med i bestemte 

grupperinger i Enhedslisten for at få magt. 

 590 (47 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at alle har lige mulighed for politisk 

indflydelse. 

 532 (42 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at bestemte sociale relationer fremmer 

medlemmers politiske virke. 

 485 (38 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at man kan have sex med, hvem man 

vil, uden at det påvirker ens politiske virke i Enhedslisten. 

 370 (29 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er entydigt i Enhedslisten, hvem 

der har magten. 

 306 (24 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at bestemte sociale relationer begræn-

ser medlemmers politiske virke. 

Undersøgelsen viser således, at der er omtrent lige store andele af respondenter, som er enige og uenige i, 

at sociale relationer eller bestemte grupperinger giver magt eller politisk indflydelse. Dette tegner et billede af, 

at der er store forskelle blandt Enhedslistens medlemmer af deres opfattelse af, hvordan man får magt i partiet 

– og endvidere, hvem der reelt set har magt i partiet.  

 

                                                           

21 Om Enhedslisten . Vedtægter for Enhedslisten – De rød-grønne: https://vores.enhedslisten.dk/om-enhedslisten/ved-
taegter-for-enhedslisten-de-roed-groenne/ 

https://vores.enhedslisten.dk/om-enhedslisten/vedtaegter-for-enhedslisten-de-roed-groenne/
https://vores.enhedslisten.dk/om-enhedslisten/vedtaegter-for-enhedslisten-de-roed-groenne/
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Holdninger og oplevelser af omgangsformen 

 845 (68 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er behageligt og trygt at være i 

Enhedslisten. 

o Flere mænd (71 pct. eller 460) end kvinder (64 pct. eller 386) er enige eller meget enige i 

dette. 

 609 (48 pct.) af respondenterne har oplevet at blive afbrudt eller ikke at blive lyttet til i Enhedslisten. 

 274 (22 pct.) af respondenterne har oplevet at blive vendt øjne ad. 

 206 (16 pct.) har fået at vide, at de talte for meget. 

o Flere mænd (18 pct. eller 119) end kvinder (14 pct. eller 82) har oplevet dette. 

 187 (15 pct.) har fået skældud eller er blevet råbt ad. 

 105 (8 pct.) har oplevet at blive kaldt navne eller lignende, som de fandt nedværdigende. 

Størstedelen af medlemmerne, der har besvaret spørgeskemaet, oplever, at der er behageligt og trygt i En-

hedslisten. Dog er det en større andel af de mandlige respondenter, der oplever dette, sammenlignet med de 

kvindelige respondenter. Hver anden respondent angiver endvidere, at de har oplevet at blive afbrudt eller 

ikke at blive lyttet til i Enhedslisten og hver sjette har oplevet at få skældud eller blive råbt ad.   

 

Ikke alle positioner i partiet er lige udsatte 

Vi har i spørgeskemaet spurgt respondenterne til deres position i partiet22. Det har vi gjort for at kunne un-

dersøge, om der er positioner, der er mere udsatte end andre. Det finder vi, at der er.  

 

De ansatte er særligt udsatte 

Vi finder i undersøgelsen, at ansatte respondenter er mere udsat for både en hård omgangsform, forskelsbe-

handling på baggrund af køn samt seksuel chikane. Vi ser at: 

 85 pct. af de ansatte har oplevet mindst én af de ting, vi spørger til om den generelle omgangsform i 

partiet. Det er oplevelser som at blive råbt ad, afbrudt, vendt øjne ad mm.  

 52 pct. af de ansatte har oplevet mindst én form for forskelsbehandling på baggrund af køn. 

 33 pct. af de ansatte har været udsat for mindst én form for seksuel chikane og er dermed den 

gruppe, hvor den største andel har været udsat for seksuel chikane. 

 

Folkevalgte samt medlemmer af forretningsudvalget og/eller hovedbestyrelsen er udsat for 

forskelsbehandling på baggrund af køn og en hård omgangsform 

I analysen af oplevelser blandt folkevalgte og medlemmer af forretningsudvalg og/eller hovedbestyrelse ser 

vi, at:  

 86 pct. har oplevet mindst én type af de hændelser, vi spørger til omkring omgangsformen. 

                                                           

22 Det spørgsmål vi stillede var:  Hvilken position har du i Enhedslisten lige nu? Da medlemmer kan have mere end én 
position i partiet, beder vi dig angive den position, som du bruger mest tid på, er ansat til eller er valgt til. 
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 39 pct. har oplevet mindst én type af de hændelser, vi klassificerer som forskelsbehandling på bag-

grund af køn. 

Forskelsbehandling, seksuel chikane og en konfliktfyldt kultur har konsekvenser  

211 respondenter har i spørgeskemaet angivet, at de ikke er aktive medlemmer længere, men har været det 

tidligere. Ud af disse, har 19 (9 pct.) svaret, at forskelsbehandling, seksuel chikane eller seksuel tvang enten 

er den primære eller medvirkende årsag til, at de ikke længere er aktive23.   

Spørgeskemaundersøgelsen viser i øvrigt, at 177 (14 pct.) har afholdt sig fra enten sociale eller politiske sam-

menhænge i partiet på grund af en ubehagelig kultur i disse sammenhænge. Dette gælder for 104 (17 pct.) af 

kvinderne sammenlignet med 71 (11 pct.) af mændene. 

110 af de 177 respondenter, der har svaret, at de har afholdt sig fra sammenhænge, har afholdt sig fra møder 

i deres lokalafdeling, og 74 personer har afholdt sig fra sociale arrangementer i deres lokalafdeling. Det er 

dermed de sammenhænge, flest har holdt sig fra.  

98 (8 pct.) af respondenterne har desuden undladt at stille op til én eller flere poster i partiet grundet en ube-

hagelig kultur i Enhedslisten inden for de seneste tre år. Dette gælder for 55 (9 pct.) af kvinderne og 43 (7 pct.) 

af mændene.  

I fritekstfelterne er der respondenter, der beskriver et meget højt konfliktniveau i Enhedslisten, og at dette 

skaber en kultur, hvor det ikke er behageligt for alle at være. Der er eksempler på, at respondenter er stoppet 

med at være aktive et eller flere steder i organisationen for at undgå personer, som de har konflikter med, eller 

fordi konfliktniveauet det pågældende sted gjorde det ubehageligt at være aktiv. Det er altså ikke for alle et 

spørgsmål om enten at være aktiv eller inaktiv, men derimod hvor man stopper med at være aktiv pga. et 

ubehageligt klima eller specifikke personer. I kommentarerne berettes der også om oplevelser af, at andre 

stopper med at være aktive grundet kulturen i lokalafdelinger eller er blevet ”mobbet ud” som en aktiv strategi 

for at ekskludere visse personer.    

Enhedslisten har et konflikthåndteringsteam, der består af medlemmer af partiet, som man kan trække på, 

hvis der opstår konflikter i partiet. Deres rolle er at mægle i konflikter. Analysen viser, at det ikke altid fungerer 

efter hensigten, da der er eksempler på, at medlemmer oplever, at konflikthåndteringsteamet ikke formår at 

løse konflikterne. Der efterspørges blandt andet en større afstand mellem medlemmer af konfliktteamet og 

Enhedslisten, og der er respondenter, der foreslår et eksternt konflikthåndteringsteam.  

Der er også eksempler på, at konflikterne opstår mellem medlemmer andre steder end i Enhedslisten, men 

tages med ind i Enhedslisten og kan omhandle både personlige konflikter, men også politiske uenigheder. Der 

er også eksempler på, at konflikter kan gå i arv i generationerne. Der er også eksempler på, at de ledende 

medlemmer ikke formår at bremse konflikter, men selv går aktivt ind i dem. Der er ligeledes også respondenter, 

der beskriver, at de har været vidne til, at andre medlemmer fravælger at være aktive i Enhedslisten pga. 

chikane eller mobning.  

                                                           

23 De har svaret ja til mindst én af følgende årsager: 1) Jeg blev nedgjort pga. mit køn, 2) Jeg blev nedgjort pga. min sek-
sualitet, 3) Der blev fortalt vittigheder om mit køn, som jeg fandt ubehagelige, 4) Der blev fortalt vittigheder om min sek-
sualitet, som jeg fandt ubehagelige, 5) Jeg fik kommentarer om, at jeg kun havde politiske successer i Enhedslisten pga. 
mit køn eller mit udseende, 6) Jeg blev udsat for uønskede fysiske berøringer eller kys, 7) Jeg blev tvunget til uønskede 
seksuelle handlinger, 8) Jeg blev forsøgt tvunget til uønskede seksuelle handlinger, 9) Jeg er ikke længere aktiv pga. 
andre årsager vedr. mit køn el. 10) Jeg er ikke længere aktiv pga. andre årsager vedr. min seksualitet. 
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Enhedslistens konfliktniveau er i sig selv ikke genstand for denne undersøgelse. På tværs af flere kommen-

tarfelter beskrives konflikters indvirkning på kulturen i Enhedslisten. Med afsæt i forskning på området samt 

tendenser i kommentarerne på tværs af spørgsmål er der indikationer på, at konfliktniveauet har indvirkning 

på forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet og seksuel chikane.    

Hvis vi ser på forskningen i organisatoriske risikofaktorer for seksuel chikane, er der påvist sammenhænge 

mellem et højt konfliktniveau og krænkende handlinger, som er genstand for undersøgelsen her. Der peges 

også i retning af, at der er en sammenhæng mellem, at et højt konfliktniveau kan resultere i negative handlinger 

som seksuel chikane, vold og mobning, samt at seksuel chikane, vold og mobning inddrages i konflikter og 

øger konfliktniveauet yderligere, hvis det ikke håndteres24. I Enhedslisten og med det store fokus på konflikter 

på tværs af kategorier for forskelsbehandling på baggrund og køn og seksualitet samt seksuel chikane, er det 

tydeligt, at konfliktniveauet har en stor indvirkning på den generelle kultur, som har en indvirkning på forekom-

sten og karakteren af forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet og seksuel chikane.  

 

  

                                                           

24 Baillien, Neyens og De Witte, 2016. 
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Anbefalinger 

På baggrund af undersøgelsen har KVINFO en række anbefalinger til Enhedslisten, som præsenteres neden-

for.  

 

Skab forståelse for, at arbejdet med forskelsbehandling og seksuel chikane er vigtigt 

i hele partiet 

Undersøgelsen har vist, at der flere steder i partiet er en stor bevågenhed omkring køn og seksualitets betyd-

ning for normer og kultur blandt medlemmerne. Samtidig er det dog også tydeligt, at der er forskellige grader 

af opbakning til undersøgelsen blandt forskellige medlemmer i partiet. Kritikken af undersøgelsen deler sig 

primært i tre:  

 Med undersøgelsen sætter man for meget fokus på kvinder og kvinders vilkår i partiet; og det er ikke 

nødvendigt. 

 Med undersøgelsen sætter man for lidt fokus på kvinder og kvinders vilkår i partiet; det er nødvendigt 

med et bredere fokus end det, der er i undersøgelsen. 

 Opmærksomheden på ligestilling, køn og seksualitet tager fokus væk fra andre politikområder; og det 

bidrager undersøgelsen her til.  

Undersøgelsen viser endvidere, at der forekommer forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet i 

partiet, og at nogle grupper er mere udsatte end andre. Det er et kollektivt ansvar at forebygge forskelsbe-

handling og seksuel chikane, samt at beskytte de mest udsatte grupper. Det er derfor KVINFOs anbefaling, at 

Enhedslisten kommunikerer resultaterne ud i organisationen og dermed tager det første skridt til større forstå-

else og forandring. 

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten: 

 Sender rapporten ud til samtlige medlemmer af partiet, gerne med en plan for, hvad de næste skridt i 

arbejdet er.  

 Arrangerer oplæg og debatter om rapporten, gerne lokalt og/eller regionalt, sådan at medlemmer har 

mulighed for at få kendskab til resultaterne.  

Sæt fokus på kønsnormer og bias i partiet  

Selvom der er stor bevågenhed om, og holdninger til, køn og seksualitet i Enhedslisten, viser undersøgelsen 

samtidig, at der er der er plads til forbedring for at skabe et fælles forståelsesgrundlag. Vi ser for eksempel, at 

flere medlemmer oplever, at de udfører kønstraditionelle opgaver i partiet, der ikke er en del af deres opgaver. 

Vi ser også, at der eksisterer fortællinger om, at kvinder (især de yngre) udelukkende opstilles og vælges på 

grund af deres udseende og ikke deres kompetencer. Samtidig er der fortællinger om mænd, der ikke opstilles 

selvom de oplever sig selv som mere kompetente end de, der opstilles.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten:  

 Begynder et arbejde med at forandre, hvordan forskellige køn opfattes i partiet. Her ser KVINFO det 

som relevant at inddrage medlemmer i forskellige aldre. Formålet med et sådan arbejde er at skabe 

bevidsthed om, hvordan køn og alder i samspil påvirker, hvilke roller man kan have i partiet. 

 Regionalt holder workshops med fokus på køn og kønsnormer. 
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 Inddrager lokalforeningerne i arbejdet.  

Hav klare politikker og procedurer for håndtering af sager, der drejer sig om forskels-

behandling og seksuel chikane 

Undersøgelsen viser, at der er usikkerhed om, hvordan sager om forskelsbehandling og seksuel chikane bli-

ver håndteret i partiet: Hvem er ansvarlig for at håndtere sager, og hvordan foregår det? 

Enhedslisten nedsatte nogenlunde samtidig med begyndelsen af denne undersøgelse en ligebehandlingsko-

mité. KVINFO har derfor ikke haft mulighed for at undersøge, hvordan denne virker i praksis, men vi vil dog 

knytte et par kommentarer til den alligevel, baseret på hvad vi ved fra andre undersøgelser og arbejdet i an-

dre organisationer.  

Ifølge Enhedslisten er Ligebehandlingskomitéens opgave at undersøge sager om krænkelser og komme med 

anbefalinger til, hvordan sager skal håndteres, til det relevante beslutningsorgan, som for eksempel er hoved-

bestyrelsen eller en lokal afdelingsbestyrelse.   

Alle medlemmer af Enhedslisten kan henvende sig til komitéen med en sag, de ønsker undersøgt. Medlemmer 

af ungdomsorganisationerne SUF og RGU, som ikke er medlem af Enhedslisten, har mulighed for at henvende 

sig til komitéen med en sag på lige fod med medlemmer af Enhedslisten, hvis det drejer sig om en hændelse, 

der er sket inden for Enhedslistens rammer. 

KVINFO vurderer, at Ligebehandlingskomitéens arbejdsbeskrivelse flugter med de anbefalinger, KVINFO ville 

give: At nedsætte et uvildigt organ til undersøgelse af sager og lave anbefalinger til, hvordan sager skal hånd-

teres, uafhængigt af dem, der træffer beslutninger.  

Enhedslisten har ligeledes oplyst, at de har en advokatordning, hvor medlemmer kan henvende sig, hvis de 

oplever krænkelser. KVINFO har ikke evalueret brugen af denne ordning.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten supplerer arbejdet ved at:  

 Informere hele organisationen om Ligebehandlingskomitéens arbejde og formål, samt Advokatord-

ningen. Særligt er det vigtigt at gøre klart, hvad forskellen på at benytte advokatordning og Ligebe-

handlingskomitéen er. For eksempel: 

o I hvilke situationer skal den ene ordning benyttes, og hvornår er det den anden? 

o Hvad kan man som medlem forvente, der sker med ens oplysninger, når man henvender sig 

henholdsvis det ene eller det andet sted? 

o Hvem træffer afgørelser? 

o Hvornår får man en tilbagemelding og fra hvem? 

 Have medlemmer i komitéen, der ikke er medlemmer af Enhedslisten, og som har kompetencer til at 

håndtere sager. For eksempel psykologer eller andre, der er vant til at tale med personer, der har 

været udsat for krænkelser.  

 Lægge beslutningskompetencen til håndtering af sager væk fra hovedbestyrelse og afdelingsbesty-

relser.  

 Partiets psykologordning bør være en ordning, hvor medlemmer kan henvende sig direkte uden an-

dre personer i partiet skal henvise dertil. 

 Have fokus på mere tydelighed og et klart afgrænset ansvarsområde for de forskellige roller, der er i 

forbindelse med sager, særligt i lokalafdelingerne. Her skal det være tydeligt, hvem der har ansvaret 

for at håndtere sager. Tydelighed om ansvarsområder vil gøre det lettere for medlemmer at vide, 

hvem de har mulighed for at henvende sig til, hvis man ikke henvender sig direkte til Ligebehand-

lingskomitéen.  



19 

 
 

 

 

Gør op med bystanderkultur 

Undersøgelsen viser, at 18 pct. af respondenterne har været vidne eller har personligt kendskab til én eller 

flere former for forskelsbehandling på baggrund af køn, seksuel chikane eller seksuel tvang i Enhedslisten. En 

del af disse har talt med andre i partiet om det, de har været vidne eller har kendskab til. Men resultaterne 

viser primært, at medlemmerne taler med folk uden for partiet om denne form for viden og oplevelser, eller 

ikke taler med nogen om det overhovedet. Det er fra KVINFOs perspektiv vigtigt, at de, der har overværet 

hændelser, griber ind, og at organisationen arbejder med kulturen – også på det punkt.  

 

Ifølge kulturforsker Mille Mortensen er det problematisk at forholde sig tavs og ignorere hændelser som dem, 

vi arbejder med her:  

 

”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 arbejdsplad-

sen. Det unormale bliver normalt.”25 

 

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten:  

 Træffer en beslutning om, at Ligebehandlingskomitéen også kan tage imod henvendelser fra medlem-

mer, der har været vidne til, at andre medlemmer har været udsat for for eksempel seksuel chikane, og 

endvidere, at komitéen har eller udvikler kompetencerne til at håndtere det med hjælp fra eksterne 

fagfolk. 

 Sætter fokus på, at det ikke er den enkelte person, der udsættes for forskelsbehandling eller seksuel 

chikane, der skal sige fra, men at det er en kollektiv opgave.  

 

Tag fat i de grundlæggende konflikter i partiet, og arbejd med magten 

Selvom konflikter mellem grupperinger i partiet ikke er genstand for denne undersøgelse, er det noget, der 

fylder blandt medlemmerne. Der er endvidere indikationer på, at konfliktniveauet i Enhedslisten hænger sam-

men med og kan udmønte sig som forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet samt seksuel chi-

kane. Vi ser samtidig, at der er medlemmer, der oplever, at bestemte relationer og seksuelle partnere kan 

have positiv eller negativ indflydelse på ens virke i partiet.  

Vi ser i analysen, at der er forslag til forbedringer i forhold til konflikthåndteringsteamet. Blandt andet efter-

spørges det, at der er større afstand mellem medlemmerne og konflikthåndteringsteamet. KVINFO kan ikke 

på baggrund af denne undersøgelse vurdere, om konflikthåndteringsteamet i praksis er neutralt eller ej. Men 

det må være afgørende, at der er tillid til dem, der skal mægle konflikter.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten: 

 Sætter fokus på at håndtere konflikterne eller finder måder til at give konflikter og politisk uenighed 

plads på konstruktive måder. Dette kan gøres ved at få hjælp fra eksterne eksperter i konfliktløsning, 

                                                           

25Mandag Morgen, oktober 2020: https://www.mm.dk/artikel/arbejdsmiljoeforsker-goer-op-med-tabuet-
pct.C2pct.A0og-start-med-dig-selv. 

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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der kan facilitere samtaler og udvikle retningslinjer for, hvordan man taler sammen på tværs af kon-

flikter m.m.  

 Fastholder konfliktteamet, men foretager justeringer, der kan være med til at øge tilliden. Det kan for 

eksempel være: 

o Indfører samme regler for konfliktteamet som af Ligebehandlingskomitéen, hvor medlem-

merne ikke må være medlem af hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse. 

o Inddrager ekstern hjælp såsom eksperter inden for konfliktløsning, så konflikthåndteringstea-

met ikke udelukkende består af medlemmer af Enhedslisten. 

Sæt mål for arbejdet med forskelsbehandling og seksuel chikane, og følg op 

Det er vigtigt, at Enhedslisten fortsætter arbejdet mod forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet 

samt seksuel chikane. Undersøgelsen peger i retning af, at en faktor som alder også skal tænkes ind i arbej-

det.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten: 

 Placerer et tydeligt ansvar for det videre arbejde i en arbejdsgruppe. Det kan være hos en af de alle-

rede eksisterende arbejdsgrupper eller en ny. 

 Sætter mål for arbejdet. Vælg nogle enkelte fokusområde til at starte med.  

 Følg op på, om målene nås, og om der sker en udvikling i partiet.  

Sørg for at medlemmer føler sig sikre, når de skal deltage i arbejde/møder for Enheds-

listen  

I undersøgelsen har KVINFO fået eksempler på medlemmer, der har følt sig utrygge i forbindelse med afhol-

delse af møder og indlogering i private hjem i forbindelse med arbejde for Enhedslisten samt privat transport 

til og fra møder. Hvor møder afholdes, og hvordan man kan komme dertil, bør ikke være afgørende for, om 

medlemmer har mulig for at deltage på lige fod med andre eller ej.   

KVINFO anbefaler at Enhedslisten:  

 Sørger for, at møder afholdes på neutral grund, så vidt det er muligt. Som minimum skal det være 

muligt for medlemmer, der er utrygge ved møder i private hjem, at henvende sig til for eksempel Li-

gebehandlingskomitéen med dette anonymt. 

 Sikrer, at kandidater kan bo på hotel i forbindelse med valgkampe m.m. frem for at bo i privat ind-

kvartering. 

 Sikrer, at der altid findes en alternativ måde at tage til og fra arrangementer fremfor at være af-

hængig af privat transport.  

Sæt fokus på beskyttelse af de mest udsatte grupper 

Undersøgelsen viser, at der er særligt to grupper, der er mere udsatte for forskelsbehandling på baggrund af 

køn og seksualitet, end andre blandt respondenterne fra Enhedslisten. Dette gælder de yngre medlemmer, 
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særligt de yngre kvinder, samt de bi- og panseksuelle, hvilket også er fundet i andre undersøgelser på områ-

det.26 Det er vigtigt at have disse grupper for øje, når Enhedslisten udvikler politikker og retningslinjer til fore-

byggelse af forskelsbehandling og seksuel chikane i Enhedslisten.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten: 

 Inddrager perspektiver (for eksempel skriftlige inputs) fra flere forskellige medlemmer, når der udvik-

les nye politikker eller retningslinjer til forebyggelse af forskelsbehandling og seksuel chikane. For-

målet er at sikre, at de udsatte grupper er inkluderet og dermed sikre at politikker og retningslinjer 

giver dem beskyttelse. Dette gælder både yngre og ældre medlemmer, LGBT+-medlemmer, med-

lemmer med under et års anciennitet samt medlemmer, der har længere anciennitet. 

 Udarbejder et fælles værdigrundlag for at skabe tryggere rammer ved sociale og faglige sammen-

komster. Værdigrundlaget kan indeholde Enhedslistens holdninger til, hvad en god omgangstone og 

-form er. 

 Sikrer medlemmernes ret til privatliv, herunder italesætter, at det ikke forventes, at man som medlem 

fortæller andre om sin seksualitet eller kønsidentitet, samt at der ikke forventes særlige opgaver eller 

en særlig adfærd af medlemmer baseret på deres køn eller seksualitet. Det kan med fordel formule-

res som overordnede linjer for, hvad Enhedslisten definerer som deres værdier (for eksempel re-

spekt for forskellige grænser, mangfoldighed som ressource og ligeværd).  

 Indhenter ekstern hjælp til at facilitere arbejdet.  

Skab forbedring i arbejdsmiljøet for de ansatte  

Undersøgelsen peger i retning af et arbejdsmiljø for de ansatte, der er præget af en hård omgangstone, for-

skelsbehandling samt seksuel chikane. Her er det strengt nødvendigt, at Enhedslisten er sit arbejdsgiveran-

svar bevidst og sørger for både forebyggelse og håndtering af sagerne.  

KVINFO anbefaler, at Enhedslisten: 

 Sætter et særskilt arbejde i gang om arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt de ansatte og 

sørger for, at organisationen har kompetencerne til det arbejde, eller henter dem udefra. Her skal der 

sættes fokus på både kultur og struktur. 

 Gør det klart, hvem i organisationen, der har ansvaret for at håndtere sager om krænkelser mod de 

ansatte. Herunder gør det klart, hvilke personer man kan henvende sig til, samt hvilket ansvar de har 

for at forebygge og håndtere sager om krænkelse. For eksempel: 

o Arbejdsmiljøorganisation.  

o TRIO-samarbejdet (Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant). 

o Tillidsrepræsentant.  

 Sikrer sig, at de ansatte har adgang til anonym rådgivning uden for organisationen. Det kan for ek-

sempel være en psykologordning.  

 Bruger den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering) og trivselsmålinger aktivt til at få viden om for-

skelsbehandling og seksuel chikane ved at stille konkrete spørgsmål – som i nærværende undersø-

gelse –  frem for ét enkelt overordnet spørgsmål om seksuel chikane. 

 Der bliver fulgt op på APV og trivselsmålinger på måder, der tager hensyn til at de ansatte føler sig 

trygge.  

  

                                                           

26Eksempelvis i Sex & Samfund og Børns Vilkår (2021): ’Samvær og kultur i politiske ungdomsorganisationer’. 
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Metode og datagrundlag 

Undersøgelsen består af tre hovedelementer: 

 En forundersøgelse bestående af kvalitative interviews. 

 En spørgeskemaundersøgelse og kvantitativ kortlægning.  

 Opfølgende kvalitative interviews med deltagere fra spørgeskemaet for at kvalificere indsigter, karak-
teren af hændelser samt pege på forandringspotentialer. 

Vi har således benyttet os af en kombination af kvalitative og kvantitative metoder for at undersøge omfanget 
og karakteren af forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet, samt for at få et indblik i medlemmer-
nes oplevelse af kulturen og omgangsformen i Enhedslisten.  

 

Forundersøgelse 

Som opstart på undersøgelsen sendte Enhedslisten et brev ud til samtlige medlemmer med information om 

undersøgelsen sammen med et brev fra KVINFO, hvor vi opfordrede medlemmer til at tage kontakt, hvis de 

ville deltage i et kvalitativt interview som en del af forundersøgelsen. Formålet med forundersøgelsen var 

primært at bidrage med viden om organisationen, medlemmerne og deres oplevelser med de emner, vi un-

dersøger her. Vi eftersøgte personer der:  

 Har haft oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn eller seksualitet, eller har været udsat 

for seksuel chikane, i Enhedslisten. Det kan for eksempel være: 

o Uønskede bemærkninger/kommentarer om dit køn eller seksualitet. 

o Uønskede fysiske berøringer. 

o Oplevelser af, at der bliver gjort forskel på baggrund af køn/seksualitet. 

o Upassende og uønskede seksuelle tilbud.  

 Har været vidne til forskelsbehandling på baggrund af køn eller seksualitet eller seksuel chikane i 

Enhedslisten. 

 Gerne vil bidrage til undersøgelsen med viden og baggrundsinformationer om partiets politiske og 

sociale kultur.  

21 personer deltog på baggrund af henvendelserne i et interview. Vi har brugt forundersøgelsen til at formulere 

spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, og vi anvender hverken informationer eller citater fra forundersø-

gelsen i rapporten her.  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Når KVINFO undersøger forskelsbehandling på baggrund af køn og uønsket seksuel opmærksomhed, tager 

vi blandt andet udgangspunkt i forskning om, 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 og/eller ubehagelige adfærd, som personer er 

udsat for, frem for personlige opfattelser af seksuel chikane.27  
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Forskellen på at spørge generelt til seksuel chikane eller til konkrete hændelser med uønsket og/eller ubeha-

gelig adfærd har afgørende indflydelse på resultaterne af forskellige undersøgelser.  

Vi ved, at langt flere respondenter angiver sådanne oplevelser, når de er blevet spurgt direkte ind til konkrete 

hændelser. Netop fordi der kan være mange forskellige personlige opfattelser af, hvornår en adfærd har været 

uønsket nok, ubehagelig nok eller krænkende nok til, at hver enkelt svarperson kategoriserer det som seksuel 

chikane eller sexisme. 

Derfor opnår man et langt mere retvisende billede af omfanget og karakteren af seksuel chikane, når man 

stiller konkrete spørgsmål – hvilket KVINFO har gjort i nærværende undersøgelse. 

I SEQ opdeles seksuel chikane i følgende tre dimensioner:28 

 Kønskrænkende adfærd/kønschikane. 

 Uønsket seksuel opmærksomhed. 

 Voldelig seksuel adfærd/seksuel tvang. 

Med inspiration fra SEQ fokuserer vi i denne undersøgelse på følgende temaer: 

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

 Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet, for eksempel nedladende kommentarer om ens sek-

sualitet. 

 Seksuel chikane.+ 

 Seksuel tvang. 

Spørgsmålene er dels udviklet med udgangspunkt i forskning om, hvordan man undersøger forskelsbehand-

ling, seksuel chikane og seksuel tvang i spørgeskemaer og dels på baggrund af den viden, vi har hentet hos 

interviewpersonerne i forundersøgelsen.  

Vi har således stillet konkrete spørgsmål om forskellige typer af oplevelser med forskelsbehandling på bag-

grund af køn og seksualitet samt seksuel chikane og 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 forskelsbehandling på baggrund af dit køn?” eller ”Har du haft oplevelser med uønsket seksuel op-

mærksomhed?” – viser et mindre omfang af hændelser end undersøgelser, der stiller konkrete spørgsmål – 

som for eksempel ”Har du oplevet nedsættende kommentarer om din faglighed, der blev begrundet med dit 

køn?”. 

Overordnede spørgsmål overlader det til respondenten selv at vurdere, hvad seksuel chikane eller kønnet 

forskelsbehandling er. Og her er der vidt forskellige fortolkninger af begreberne forskelsbehandling og seksuel 

chikane. 

Vigtigheden i at stille konkrete spørgsmål illustreres endvidere i en undersøgelse foretaget af Epinion for Fag-

bevægelsens 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, så svarer hver tredje kvinde og hver fjerde mand, at de er 

blevet udsat for mindst én krænkende episode på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads.29  

KVINFO anvender dog ikke kun standardspørgsmål, når vi undersøger. Når vi taler om kultur og struktur i den 

enkelte organisation, er det netop vigtigt at tilpasse spørgeskemaet til den kontekst, vi bevæger os i. Det 

                                                           

28 Arbejdstilsynet (2019): https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/. 
29 FH & Epinion, 2019:https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf. 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/03/fhrapp-sexchikane-2019.pdf
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konkrete spørgeskema er blevet udarbejdet med udgangspunkt i, hvad Enhedslisten har ønsket med under-

søgelsen samt resultaterne fra forundersøgelsen. Arbejdsgruppen fra Kvinde+ netværket har givet feedback 

og godkendt spørgeskemaet.  

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/seksualitet, seksuel chikane og seksuel tvang. 

 

Kvantitativt datagrundlag 

Spørgeskemaet er sendt ud til 8.927 medlemmer af Enhedslisten. I alt har 2.022 medlemmer besvaret det, 

hvilket giver en svarprocent på 23 pct.. 105 (5 pct.) af de deltagende respondenter er medlem af enten Soci-

alistisk UngdomsFront eller Rød-Grøn Ungdom. 

759 (37,5 pct.) af respondenterne har angivet, at de ikke er aktive medlemmer i Enhedslisten og aldrig har 

været det (jf. Tabel 1). Denne gruppe har ikke fået adgang til resten af spørgsmålene i spørgeskemaet. Dvs. 

at datagrundlaget for analysen af forskelsbehandling og seksuel chikane beror sig på 1.263 respondenter. 

Tabel 1: Aktivitetsniveau blandt respondenter 

Aktivitetsniveau Antal Procent 

Jeg er meget aktiv i partiet (fx deltager ofte i møder) 435 21,5 pct. 

Jeg er af og til aktiv i partiet (fx deltager af og til i møder) 340 16,8 pct. 

Jeg er mindre aktiv i partiet (fx har deltaget i et enkelt eller få møder inden for de seneste fem år) 277 13,7 pct. 

Jeg har tidligere været aktiv i partiet, men er ikke aktiv længere 211 10,4 pct. 

Jeg er ikke aktiv og har aldrig været det 759 37,5 pct. 

Samlet 2.022 100,0 pct. 

 
De 211 respondenter, der har været tidligere aktive i partiet, men ikke er det længere, er blevet adspurgt, om 

en eller flere udvalgte årsager er grund til, at de ikke længere er aktive. Følgende årsager har været mulige at 

vælge: 

 Jeg blev nedgjort pga. mit køn.  

 Jeg blev nedgjort pga. min seksualitet.  

 Der blev fortalt vittigheder om mit køn, som jeg fandt ubehagelige. 

 Der blev fortalt vittigheder om min seksualitet, som jeg fandt ubehagelige. 

 Jeg fik kommentarer om, at jeg kun havde politiske successer i Enhedslisten pga. mit køn eller mit 

udseende. 

 Jeg blev udsat for uønskede fysiske berøringer eller kys. 

 Jeg blev tvunget til uønskede seksuelle handlinger. 

 Jeg blev forsøgt tvunget til uønskede seksuelle handlinger. 

 Jeg er ikke længere aktiv pga. andre årsager vedr. mit køn Jeg er ikke længere aktiv pga. andre år-

sager vedr. min seksualitet. 

Ud af de 211 tidligere aktive har 19 respondenter (svarende til 9 pct.) medgivet enten ’Ja, den primære årsag’ 

eller ’Ja, den medvirkende årsag’ til mindst én af ovenstående kategorier. Resten har svaret ’Nej’ eller ’Ved 

ikke’. 



25 

 
 

 

Størstedelen af respondenterne er menige medlemmer (65,4 pct.), jf. Tabel 2. 20,8 pct. er kontaktpersoner 

eller medlemmer af bestyrelsen eller baggrundsgruppen i en lokalafdeling, 6,9 pct. er folkevalgte, 2,1 pct. er 

ansatte, 1 pct. er medlemmer af forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen, og 3,8 pct. af respondenterne har 

angivet ’Andet’. I de følgende tabeller fremgår baggrundsoplysninger om respondenterne, der udgør data-

grundlaget for undersøgelsens resultater. 

 

Tabel 2: Respondenters position i Enhedslisten  

Position i Enhedslisten Antal Procent 

Ansat 27 2,1% 

Folkevalgt (kommunalt, regionalt, til Folketinget eller Europa-Parlamentet) 87 6,9% 

Medlem af Forretningsudvalget og/eller Hovedbestyrelsen 12 1,0% 

Kontaktperson og/eller medlem af bestyrelsen eller baggrundsgruppen i en lokalafdeling 263 20,8% 

Menigt medlem af partiet, der ikke er noget af ovenstående 826 65,4% 

Andet 48 3,8% 

Samlet 1.263 100,0% 

 

Tabel 3: Kønsfordeling i datagrundlag 

Kønsfordeling Antal Procent 

Kvinde 601 47,6 % 

Mand 647 51,2 % 

Nonbinær* 6 0,5 % 

Ingen af ovenstående 0 0,0 % 

Ønsker ikke at oplyse 9 0,7 % 

Samlet 1.263 100,0 % 

*Denne gruppe analyseres ikke særskilt i analysen af hensyn til respondenternes anonymitet. 

 
 
Tabel 4: Aldersfordeling i datagrundlag 

Aldersfordeling Antal Procent 

25 år eller yngre 33 2,5 % 

26-35 år 121 9,6 % 

36-45 år 174 13,8 % 

46-55 år 141 11,2 % 

56-65 år 279 22,1 % 

66 år eller ældre 515 40,8 % 

Samlet 1.263 100,0 % 
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Tabel 5: Respondenternes seksuelle orientering 

Seksuel orientering Antal Procent 

Heteroseksuel 1.091 86,4 % 

Homoseksuel 33 2,6 % 

Biseksuel og panseksuel* 81 6,4 % 

Ingen af ovenstående 10 0,8 % 

Ønsker ikke at oplyse 48 3,8 % 

Samlet 1.263 100,0 % 

*Vi har sammenlagt disse kategorier i analysen af hensyn til at sikre anonymiteten.  
 
 

Tabel 6: Respondenternes region 

Region Antal Procent 

Region Hovedstaden 618 48,9 % 

Region Midtjylland 223 17,7 % 

Region Nordjylland 93 7,4 % 

Region Sjælland 175 13,9 % 

Region Syddanmark 154 12,2 % 

Samlet 1.263 100,0 % 

 

Vi har undervejs i undersøgelsen modtaget kommentarer fra medlemmer af Enhedslisten, der peger på, at der 

er mange andre faktorer end dem vi spørger til, der er relevante ift. den interne kultur, men som er uden for 

vores undersøgelsesramme. Det er eksempelvis:  

 Etnicitet. 

 Religion. 

 Funktionsvariationer.  

 Fysisk vold.  

 Aldersdiskrimination. 

 

Opfølgende fokusgruppeinterviews 

I spørgeskemaundersøgelsen bad vi respondenterne angive, om de havde lyst til at deltage i et opfølgende 

interview med KVINFO. På den baggrund nedsatte vi tre fokusgrupper med medlemmer, vi mente kunne være 

med til at belyse de problemstillinger, vi gerne ville havde udfoldet oven på spørgeskemaundersøgelsen:  

 Medlemmer der er aktive lokalt. 

 Medlemmer af ungdomsorganisationer. 

 Folkevalgte. 

Vi inviterede en række medlemmer til at deltage i de pågældende grupper og har afholdt to fokusgruppeinter-

view og en række enkelt interview.  
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Formålet med interviewene var at interviewe en gruppe af personer, der har noget til fælles for at høre, hvordan 

de oplever forskelsbehandling på baggrund af køn i partiet. Disse interview bidrager til at forstå kulturen i 

partiet samt bidrager til rapportens anbefalinger. Vi viderebringer ikke navne og citater i rapporten her.  

 

Analyse 

I analysen præsenteres den indsamlede data fra henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen samt fokusgruppe-

interview med henblik på at skabe overblik og beskrive tendenser, omfang og karakteren af forskelsbehandling 

og seksuel chikane på baggrund af køn og seksualitet. 

Når vi præsenterer kommentarer fra spørgeskemaet og resultater fra de kvalitative interview benytter vi ikke 

citater. Det gør vi ikke for at sikre interviewpersonernes anonymitet. I stedet beskrives tematikker og tendenser 

fra interviewene, som er gennemgående i beskrivelserne af kulturen og interviewpersonernes oplevelser.  

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder både kvantitative og kvalitative elementer og er anonym. I analysen 

af det kvantitative data arbejder vi kun med grupper, der indeholder mere end 25 personer, for at sikre anony-

miteten. Det kan for eksempel være relevant, når vi analyserer på baggrundsvariable som køn og seksualitet, 

hvor vi har sammenlagt eller udelukket kategorier.  

Respondenterne har haft mulighed for at skrive kommentarer i fritekstfelter undervejs i spørgeskemaet. Det 

kan for eksempel være om egne oplevelser og/eller hændelser, som man har været vidne til. Alle kommenta-

rerne er blevet analyseret og gennemgået, og brugt til at kvalificere og validere rapportens kvantitative resul-

tater. Eventuelle særkilte temaer i kommentarer, der ikke har vist sig i det kvantitative datagrundlag, er inddra-

get i rapporten. Vi gengiver ikke enkelthistorier eller citater fra kommentarerne direkte i rapportens analyser 

for at sikre respondenternes anonymitet.  

Analysen præsenterer primært deskriptiv statistik, men vi har anvendt chi2-test til at undersøge mulige sam-

menhænge mellem spørgerammen og baggrundsvariable, såsom køn, alder og seksuelle orientering. Signifi-

kante sammenhænge fremgår beskrevet under figurerne. 
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Undersøgelsens resultater 

I de følgende kapitler gennemgås undersøgelsens resultater i kronologisk rækkefølge ud fra opbygningen i 

spørgeskemaet. Afslutningsvist laver vi en tværgående analyse af kommentarer i spørgeskemaer samt resul-

tater af fokusgruppeinterview. 

 

Holdninger til kulturen i Enhedslisten 

Vi har bedt respondenterne svare på, hvordan de oplever kulturen i partiet i forhold til en række udsagn om 

kulturen i forhold til køn, seksualitet, sociale relationer, magt og indflydelse. Figur 1 viser respondenternes 

besvarelser baseret de udsagn om køn, seksualitet og sociale relationer 

 

Figur 1: Holdninger til kulturen i Enhedslisten – køn, seksualitet og sociale relationer 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet ’Det følgende spørgsmål 
handler om din holdning til kulturen i Enhedslisten. Hvor enig er du i følgende udsagn? I Enhedslisten...’ 
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Figuren viser, at: 

 21 pct. af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er lettere at få politisk indflydelse, hvis 

man er en mand, mens 14 pct. af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er lettere at få 

politisk indflydelse, hvis man er en kvinde. 

 7 pct. af respondenterne er enige eller meget enige i, at kvinder skal se ud på en bestemt måde for 

at blive taget seriøst i Enhedslisten. 6 pct. af respondenter er enige eller meget enige i, at mænd skal 

se ud på en bestemt måde for at blive taget seriøst i Enhedslisten. 

 Halvdelen (50 pct.) af respondenterne er enige eller meget enige i, at det er godt at være med i 

bestemte grupperinger for at få magt. I tilføjelse til dette mener knap halvdelen (42 pct.), at bestemte 

sociale relationer fremmer medlemmers politiske virke. 

 Der eksisterer en uenighed blandt respondenterne i forhold til udsagnet om, hvorvidt man kan have 

sex med, hvem man vil, uden at det påvirker ens politiske virke. 38 pct. er meget enige eller enige i 

dette, mens 28 pct. er meget uenige eller uenige. 

Vi har undersøgt, om der eksisterer kønsforskelle i forhold til respondenternes holdninger til kulturen. Resul-

taterne ses i figur 2.  

Figur 2: Holdninger til kulturen i Enhedslisten  

 
Antal respondenter: 1.248 (kun mænd og kvinder). Figuren illustrerer respondenterne, der har svaret ’Meget enig’ eller 
’Enig’ på spørgsmålet ’Det følgende spørgsmål handler om din holdning til kulturen i Enhedslisten. Hvor enig er du i føl-
gende udsagn? I Enhedslisten...’´.  
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Figuren viser, at der er en signifikant forskel på mænd og kvinders holdninger i forhold til hvorvidt: 

 Det er lettere at få politisk indflydelse, hvis man er en mand eller kvinde. Færre mænd (14 pct.) end 

kvinder (29 pct.) mener, at det er lettere at få politisk indflydelse, hvis man er en mand. Omvendt 

mener færre kvinder (6 pct.) end mænd (22 pct.), at det er lettere, hvis man er en kvinde. 

 Mænd eller kvinder skal se ud på en bestemt måde for at blive taget seriøst. Færre kvinder (4 pct.) 

end mænd (8 pct.) mener, at mænd skal se ud på en bestemt måde for at blive taget seriøst. Færre 

mænd (4 pct.) end kvinder (9 pct.) mener, at kvinder skal se ud på en bestemt måde for at blive taget 

seriøst. 

Vi har desuden undersøgt, om der eksisterer forskelle mellem heteroseksuelle, homoseksuelle og bi- og pans-

eksuelle i forhold til udsagnet om, hvorvidt man i Enhedslisten skal se ud og opføre sig på en bestemt måde 

afhængig af den seksualitet, man har: 4 pct. af heteroseksuelle respondenter er meget enige eller enige i 

udsagnet. Det samme er gældende for 12 pct. homoseksuelle og 12 pct. bi- og panseksuelle. Der er altså en 

forskel mellem disse grupper i forhold til oplevelsen af, hvordan man kan opføre sig i Enhedslisten, hvor homo- 

bi- og panseksuelle i højere grad end heteroseksuelle oplever, at man skal opføre sig på en bestemt måde, 

afhængig af den seksualitet, man har.  

Vi har desuden bedt respondenterne vurdere, hvorvidt de er enige eller uenige i en række udsagn, der vedrører 
magt og indflydelse i partiet. Resultaterne er præsenteret Figur 3.  

 

Figur 3: Holdninger til kulturen i Enhedslisten – magt, omgangstone og indflydelse

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet ’Det følgende spørgsmål 
handler om din holdning til kulturen i Enhedslisten. Hvor enig er du i følgende udsagn? I Enhedslisten...’ 
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Figuren viser, at: 

 68 pct. af respondenterne finder det behageligt og trygt at være i Enhedslisten.  

 53 pct. mener, at magt forvaltes på en god måde.  

 47 pct. mener, at alle har lige mulighed for politisk indflydelse. 

 29 pct. er enige i, at det er entydigt, hvem der har magten i Enhedslisten, mens andre 29 pct. er uenige 

i dette. 

Figur 4 viser, at der eksisterer kønsforskelle mellem mandlige og kvindelige respondenter i forhold til en 

række af udsagnene vedrørende magt og indflydelse.  

 

Figur 4: Mænd og kvinders holdninger til magt og indflydelse i kulturen hos Enhedslisten 

 
Antal respondenter: 1.248 (kun mænd og kvinder). Figuren illustrerer respondenterne, der har svaret ’Meget enig’ eller 
’Enig’ på spørgsmålet ’Det følgende spørgsmål handler om din holdning til kulturen i Enhedslisten. Hvor enig er du i føl-
gende udsagn? I Enhedslisten...’.  

77%

66%

26%

24%

36%

44%

46%

64%

26%

21%

51%

83%

75%

23%

20%

36%

52%

48%

71%

33%

23%

56%

...kan alle komme til orde

...kan man trygt udtrykke sine holdninger

...er der en hård tone

...kan man opleve at blive skældt ud eller råbt ad

...kan politiske uenigheder udvikle sig til personlige
angreb

...håndterer man uenighed på en god måde

...har alle lige mulighed for politisk indflydelse

…er der behageligt og trygt at være

...er det entydigt, hvem der har magten

...er det uklart, hvem der har magten

...forvaltes magt på en god måde

Hvor enig er du i følgende udsagn? (andel meget enige og enige)
I Enhedslisten...

Kvinder

Mænd



32 

 
 

 

Vi ser for eksempel, at: 

 26 pct. kvinder sammenlignet med 33 pct. mænd mener, at det er entydigt, hvem der har magten i 

Enhedslisten.  

 64 pct. kvinder sammenlignet med 71 pct. mænd mener, at der er behageligt og trygt at være i En-

hedslisten. 

 66 pct. kvinder sammenlignet med 75 pct. mænd mener, at man trygt kan udtrykke sine holdninger i 

Enhedslisten.  

 

Den generelle omgangsform i Enhedslisten 

Vi har spurgt respondenterne om deres opfattelse af den generelle omgangsform og -tone i partiet, for eksem-

pel om de har oplevet at blive afbrudt eller ikke at blive lyttet til, blive vendt øjne ad, få at vide, at deres stemmer 

er for skinger mv. Figur 5 viser respondenternes besvarelser i forhold til omgangsformen.  

 

Figur 5: Oplevelser med den generelle omgangsform i Enhedslisten 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’I det følgende stiller vi 
spørgsmål til dine oplevelser med den generelle omgangsform i Enhedslisten (fx omgangstonen til møder). Har du ople-
vet at…’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 
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Figuren viser, at:  

 48 pct. af respondenterne har oplevet at blive afbrudt eller ikke at blive lyttet til. 

o 4 pct. har oplevet dette ofte, 18 pct. har oplevet det af og til, og 26 pct. har sjældent oplevet 

det. 

 22 pct. har oplevet at blive vendt øjne ad.  

 16 pct. har fået at vide, at de talte for meget.  

o Signifikant flere mænd (18 pct.) end kvinder (14 pct.) har oplevet at få at vide, at de talte for 

meget. 

 15 pct. har fået skæld ud eller er blevet råbt ad. 

En analyse på tværs af alle de konkrete oplevelser med omgangsformen i partiet viser, at 41 pct. af respon-

denterne aldrig har oplevet nogle af de nævnte hændelser vedrørende den generelle omgangsform i Enheds-

listen, vi spørger til jf. Figur 6. 

 

Figur 6: Oplevelser med den generelle omgangsform – antal hændelser 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’I det følgende stiller vi 

spørgsmål til dine oplevelser med den generelle omgangsform i Enhedslisten (fx omgangstonen til møder). Har du oplevet 
at…’. ’Ved ikke’ indgår ikke i optællingen. 

 

Figuren viser, at: 

 24 pct. af respondenterne har oplevet ét af udsagnene. 

 26 pct. har oplevet 2-4 af udsagnene.  

 4 pct. har oplevet 5-6 af udsagnene. 

Lidt flere kvinder (27 pct.) sammenlignet med mænd (25 pct.) har oplevet 2-4 af udsagnene. 

Vi ser i analysen en forskel i forhold til, hvor mange hændelser henholdsvis heteroseksuelle, homoseksuelle 

og bi- og panseksuelle har oplevet: 53 pct. af de heteroseksuelle og 52 pct. af de homoseksuelle respondenter 

har oplevet mindst én af de nævnte udsagn vedrørende den generelle omgangsform. 74 pct. af de bi- og 

panseksuelle respondenter oplevet mindst én af de nævnte hændelser vedrørende omgangsformen i Enheds-

listen, og sidstnævnte gruppe således er mere udsatte for de oplevelser, vi spørger til.  
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Konsekvenser af kulturen 

I spørgeskemaet har vi sat fokus på om kulturen i Enhedslisten har indflydelse på medlemmernes aktive del-

tagelse i partiet.  

Resultaterne viser, at 14 pct. af respondenterne har afholdt sig fra enten sociale eller politiske sammenhænge 

i partiet på grund af en ubehagelig kultur i disse sammenhænge inden for de seneste tre år. Det gælder for 17 

pct. af kvinderne sammenlignet med 11 pct. af mændene. Vi har også spurgt, hvilke sociale eller politiske 

sammenhænge medlemmerne har holdt sig fra (jf. Figur 7). 

 

Figur 7: Afholdelse fra politiske eller sociale sammenhænge pga. en ubehagelig kultur 

 
Antal respondenter: 181 (respondenter, der har svaret ’Ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt de har afholdt sig fra sammen-
hænge på grund af en ubehagelig kultur). Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Hvilke soci-
ale eller politiske sammenhænge har du inden for de seneste tre år holdt dig fra pga. en ubehagelig kultur?’.  

 

Figuren viser, at: 

 67 pct. af de respondenter, der har svaret, at de har afholdt sig fra sammenhænge, har afholdt sig 

fra møder i deres lokalafdeling.  

 41 pct. har afholdt sig fra sociale arrangementer i deres lokalafdeling. 

 25 pct. har afholdt sig fra møder i politiske udvalg.  

 24 pct. har afholdt sig fra årsmødet.  

 20 pct. har afholdt sig fra fester, hvor der er blevet drukket alkohol. 
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Analysen viser, at køn ikke spiller en rolle i forhold til, hvilke typer af sammenhænge henholdsvis mænd og 

kvinder har afholdt sig fra at deltage i.  

Undersøgelsen viser endvidere, at 8 pct. af respondenterne har undladt at stille op til én eller flere poster i 

partiet grundet en ubehagelig kultur i Enhedslisten inden for de seneste tre år. Dette gælder for 9 pct. af 

kvinderne og 7 pct. af mændene.  

Når vi analyserer resultaterne på seksuel orientering, ser vi at der er flere homoseksuelle (33 pct.) samt bi- og 

panseksuelle (28 pct.), der har afholdt sig fra at deltage i sociale eller politiske sammenhænge i Enhedslisten, 

sammenlignet med de heteroseksuelle respondenter (13 pct.). Når vi ser på spørgsmålet om at undlade at 

stille op til én eller flere poster på grund af en ubehagelig kultur, har flere bi- og panseksuelle (14,5 pct.) undladt 

dette, sammenlignet med 7,5 pct. heteroseksuelle og 6 pct. homoseksuelle. 
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Forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet 

I det følgende beskrives respondenternes oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn og seksua-

litet. Vi har spurgt ind til konkrete typer af hændelser af forskelsbehandling, såsom for eksempel at blive ned-

gjort eller blive udelukket fra fællesskaber på grund af ens køn eller seksualitet. Dette har vi gjort for at få et 

så nøjagtigt og validt billede af den eventuelle forskelsbehandling, som medlemmerne oplever, som muligt. 

Samlet set har 23 pct. af alle 1.263 respondenter oplevet mindst én konkret hændelse af forskelsbehandling 

på baggrund af køn eller seksualitet, baseret på de 16 oplistede muligheder inden for de seneste tre år.  

 

Forskelsbehandling på baggrund af køn 

Figur 8 viser respondenternes oplevelser med de forskellige typer af forskelsbehandling på baggrund af køn 

inden for de seneste tre år.  

Figur 8: Forskelsbehandling på baggrund af køn 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 
eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du ople-
vet...’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. ’Nej’ og ’Ved ikke’ 
er ikke medtaget i figuren.  
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Figuren viser, at: 

 12 pct. af respondenterne har oplevet at få bemærkninger eller forventninger om, at de udfører be-

stemte kønstraditionelle opgaver, der ikke er en del af deres opgaver i partiet. 

o Det gælder for 17 pct. af kvinderne og 7 pct. af mændene. 

 12 pct. af respondenterne har oplevet at få fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller 

var nedladende om deres køn. 

o Det gælder for 17 pct. af kvinderne og 7 pct. af mændene. 

  8 pct. af respondenterne har oplevet ikke at blive taget seriøst på grund af deres køn.  

o Det gælder for 12 pct. af kvinderne og 8 pct. af mændene. 

 8 pct. af respondenterne har oplevet at blive nedgjort på grund af deres køn. 

o Det gælder for 9 pct. af kvinderne og 8 pct. af mændene.  

Vi har lavet en optælling på tværs af de forskellige oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn for 

at se, hvor mange oplevelser respondenterne har haft (jf. Figur 9).  

 

Figur 9: Forskelsbehandling på baggrund af køn – antal hændelser, kønsopdelt 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 
eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du ople-
vet...’.  Signifikant kønsforskel (p<0,01) ved chi2-test. ’Ved ikke’ indgår ikke i optællingen. 

Optællingen viser, at: 

 24 pct. af respondenterne har haft mindst én oplevelse af forskelsbehandling på baggrund af køn. 

 Flere kvinder (28 pct.) sammenlignet med mænd (18 pct.) har haft mindst én oplevelse.  

 5 pct. af kvinder og 2 pct. af mænd har oplevet 5-8 af hændelserne af forskelsbehandling på baggrund 

af køn.  

Når vi ser på forskelsbehandling på baggrund af køn fordelt på respondenternes seksuelle orientering, finder 

vi, at 52 pct. af de bi- og panseksuelle har oplevet mindst én type af forskelsbehandling på baggrund af køn 

sammenlignet med 27 pct. af de homoseksuelle respondenter og 21 pct. af de heteroseksuelle respondenter. 

Dette indikerer, at de bi- og panseksuelle respondenter er særligt udsatte for forskelsbehandling på baggrund 
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af deres køn. Vi ser også af svarerne, at størstedelen af de heteroseksuelle respondenter, som angiver, at de 

har oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn, har oplevet én enkelt af de nævnte hændelser, hvorimod 

størstedelen af de homo-, bi- og panseksuelle respondenter har oplevet 2-4 af de nævnte hændelser. 

  

Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet 

Vi har stillet respondenterne en række spørgsmål om forskelsbehandling på baggrund af seksualitet. Figur 10 

viser resultaterne.  

Figur 10: Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 
eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af seksualitet i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har 
du oplevet...’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 

Figuren viser, at: 

 4 pct. af respondenterne har oplevet at få fortalt vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller var 

nedladende om deres seksualitet. 

 2 pct. af respondenterne har oplevet, at de ikke blev taget seriøst på grund af deres seksualitet. 

2%

4%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

4%

1%

2%

1%

2%

1%

2%

...at blive nedgjort pga. din seksualitet?

...at nogen har fortalt dig vittigheder eller historier,
der gjorde grin med eller var nedladende om din

seksualitet?

...at du er blevet udelukket fra sociale eller politiske
fællesskaber pga. din seksualitet?

...bemærkninger eller forventninger om, at du pga.
din seksualitet udfører bestemte opgaver, der ikke

er en del af dine opgaver i partiet?

...at dit bidrag til fx en arbejdsopgave ikke blev
værdsat pga. din seksualitet?

...bemærkninger eller forventninger om, at der er
bestemte opgaver i partier, du ikke kan udføre pga.

din seksualitet?

...at du er blevet udelukket fra vigtige beslutninger i
partiet pga. din seksualitet?

...at du ikke er blevet taget seriøst pga. din
seksualitet?

Vi spørger dig her til dine eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på 
baggrund af seksualitet i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du 
oplevet...

Kvinder

Mænd

Samlet



39 

 
 

 

 2 pct. af respondenterne har oplevet at blive nedgjort på grund af deres seksualitet.  

På samme vis som ved forskelsbehandling på baggrund af køn, har vi lavet en optælling af, hvor mange af de 

oplistede oplevelser, som respondenterne har haft i forhold til forskelsbehandling på baggrund af seksualitet. 

Figur 11 viser antal oplevelser fordelt på køn.  

Samlet set har 7 pct. af alle respondenterne har haft mindst én af oplevelserne, vi klassificerer som forskels-

behandling på baggrund af seksualitet. Det gælder for 7 pct. af kvinderne og 6 pct. af mændene. Størstede-

len af respondenterne har altså ikke oplevet forskelsbehandling på baggrund af seksualitet, og der er ingen 

stor forskel på andelen af mænd og kvinder, som har oplevet dette.  

 

Figur 11: Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet – kønsopdelt 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 

eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af seksualitet i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du 
oplevet...’. ’Ved ikke’ fremgår ikke i figuren. 

Figur 12 viser en optælling af oplevede hændelser fordelt på seksualitet. Her viser analysen, at der er færre 

heteroseksuelle (6 pct.), der har haft oplevelser sammenlignet med homoseksuelle (12 pct.) samt bi- og 

panseksuelle (17 pct.). 

Figur 12: Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet – opdelt på baggrund af seksuel orientering 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 
eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af seksualitet i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du 
oplevet...’. Signifikant forskel mellem kategorierne (p<0,01) ved chi2-test. ’Ved ikke’ fremgår ikke i figuren.  
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De yngre grupper er særligt udsatte for forskelsbehandling  

Hvis vi ser på tværs af alle spørgsmål omkring forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet, viser 

resultaterne, at 23 pct. af alle 1.263 respondenter har oplevet mindst én konkret hændelse af forskelsbehand-

ling. Nedenstående Figur 13 viser andelen af respondenter, der har oplevet mindst én form for forskelsbe-

handling fordelt på respondenternes alder og køn.  

 

Figur 13: Oplevet forskelsbehandling – Alder og køn 

 
Antal respondenter: 1.263 (25 år eller yngre: 33 resp., 26-35år: 121 resp., 36-45 år: 174 resp., 46-55 år: 141 resp., 56-

65 år: 279 resp., 66+: 515 resp.). Figuren illustrerer de respondenter, som har svaret, at de har haft mindst en oplevelse 
med forskelsbehandling i Enhedslisten. Signifikant forskel mellem kategorierne (p<0,01) ved chi2-test.  

Figuren viser, at: 

 En større andel kvinder (29 pct.) end mænd (19 pct.) har haft mindst én oplevelse af forskelsbehand-

ling inden for de seneste tre år i Enhedslisten. 

 En større andel yngre respondenter under 36 år end 36+ år har haft mindst én oplevelse af forskels-

behandling inden for de seneste tre år i Enhedslisten. For eksempel har 50 pct. af kvinder og 23 pct. 

af mænd under 26 år oplevet mindst én ting sammenlignet med 29 pct. af kvinder og 22 pct. af mænd 

mellem 36-45 år. 

 De 26-35-årige er den mest påvirkede gruppe for både kvinder og mænd. Derimod ligger mænd og 

kvinder over 45 år under gennemsnittet for alle aldersgrupper.  
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Seksuel chikane  

I det følgende gennemgår vi respondenternes svar på spørgeskemaundersøgelsens i forhold til seksuel chi-

kane. Vi har stillet respondenterne otte spørgsmål, der omhandler oplevelser med seksuel chikane inden for 

de seneste tre år. I spørgeskemaet er respondenterne blevet bedt om at uddybe, hvorvidt de har oplevet en 

given hændelse flere gange, i hvilke(n) sammenhæng(e) de(n) fandt sted samt udøverens position og køn. 

Samlet set har 130 respondenter (10 pct.) oplevet mindst én af de otte oplistede kategorier, der omhandler 

seksuel chikane. Figur 14 viser respondenternes besvarelser. 

 

Figur 14: Seksuel chikane 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Har du inden for de seneste 
3 år oplevet…’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 

 

Figuren viser, at: 

 Den mest hyppige oplevelse med seksuel chikane i Enhedslisten er at få uønskede spørgsmål eller 
kommentarer om krop eller udseende. Dette har 72 af respondenterne oplevet (svarende til 6 pct.) 

 5 pct. har oplevet, at nogen har fortalt vittigheder eller historier med seksuelt indhold, som var uøn-
skede eller ubehagelige for dem. 

 4 pct. har oplevet at modtage ubehagelige eller upassende invitationer til at ses eller gå ud, hvor de 
oplevede, at der var seksuelle undertoner. 

 Færrest (0,4 pct.) har oplevet at blive presset til nøgenhed eller blottet for.  
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Nogle grupper er særligt udsatte for seksuel chikane 

Vi har undersøgt, om nogle grupper har været mere udsatte for seksuel chikane end andre de seneste tre år. 

Her ser vi på tværs af de otte former for seksuel chikane, vi har spurgt til, og sætter det i forhold til responden-

ternes 1) Køn, 2) Alder og køn og 3) Seksualitet.  

Figur 15: Seksuel chikane, kønsopdelt 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Har du inden for de seneste 
3 år oplevet…’. Signifikant forskel mellem kategorierne (p<0,01) ved chi2-test. ’Ved ikke’ fremgår ikke i figuren. 

I Figur 15 ser vi, at flere kvinder end mænd har oplevet mindst en form for seksuel chikane.  

 15 pct. af de kvindelige respondenter, har oplevet mindst én form for seksuel chikane. Det samme er 

tilfældet for 6 pct. af mændene 

 8 pct. af kvinderne har oplevet 2-4 af udsagnene. Det samme har 2 pct. af mændene.  

 

Figur 16: Oplevet seksuel chikane – Alder og køn 

 
Antal respondenter: 1.263 (25 år eller yngre: 33 resp., 26-35år: 121 resp., 36-45 år: 174 resp., 46-55 år: 141 resp., 56-

65 år: 279 resp., 66+: 515 resp.). Figuren illustrerer de respondenter, som har svaret, at de har haft mindst en oplevelse 
med seksuel chikane i Enhedslisten. Signifikant kønsforskel mellem mænd og kvinder samlet set ved p<0,01. 
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Figur 16 viser, at flere yngre end ældre medlemmer af Enhedslisten har oplevet mindst en form for seksuel 

chikane. Vi ser både, at andelen af yngre kvinder og yngre mænd (Under 26-35 år), der har været udsat for 

seksuel chikane, er højere end gennemsnittet for deres alder og køn. Vi ser dog især, at de yngre kvinder er 

de grupper, hvor flest har været udsat for seksuel chikane.   

 40-44 pct. af kvinder under 36 år har haft én eller flere oplevelser med seksuel chikane.  

 15-31 pct. af mænd under 36 år har oplevet seksuel chikane.  

For begge køn er der en sammenhæng mellem alder og oplevelser med seksuel chikane, hvor ældre respon-

denter ikke oplever samme niveau af seksuel chikane. 

 

Figur 17: Seksuel chikane, opdelt på baggrund af seksuel orientering 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Har du inden for de seneste 
3 år oplevet...’. Signifikant forskel mellem kategorierne (p<0,01) ved chi2-test. ’Ved ikke’ fremgår ikke i figuren. 

 

Figur 17 viser, at flere bi- og panseksuelle end hetero- og homoseksuelle har oplevet mindst én form for sek-

suel chikane:  

 35 pct. af de bi- og panseksuelle har oplevet mindst én form for seksuel chikane, sammenlignet med 

8 pct. af de heteroseksuelle respondenter og 18 pct. af de homoseksuelle. 

 15 pct. af  de bi- og panseksuelle har oplevet 2-4 af de typer seksuel chikane, vi spørger til, sammen-

lignet med 4 pct. af de heteroseksuelle og 3 pct. af de homoseksuelle 

 

 

Hvor har den seksuelle chikane fundet sted? 

De 130 respondenter, som har angivet, at de har oplevet mindst ét af udsagnene vedrørende seksuel chikane, 

er blevet adspurgt, hvilken type af arrangementer chikanen har fundet sted ved (Figur 18). 
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Figur 18: Oplevet seksuel chikane – Arrangement 

 
Antal respondenter: 130 (antal respondenter, der har oplevet seksuel chikane). Figuren illustrerer, hvor hændelser af 

seksuel chikane er fundet sted, for de respondenter, som har oplevet mindst én hændelse med seksuel chikane.   

Her ser vi at:  

 62 pct. af respondenterne, som har oplevet seksuel chikane, har oplevet det ved mindre forsamlin-

ger/grupper, for eksempel til lokalforeningsmøder eller i arbejdsgrupper. 

 44 pct. har oplevet det til fester med alkohol. 

 33 pct. har oplevet det på sociale medier.  

  

  

21%

62%

44%

25%

28%

33%

Store forsamlinger

Mindre forsamlinger

Fester med alkohol

Fester uden alkohol

Fester arrangeret udenfor partiregi

Sociale medier



45 

 
 

 

Hvem har udsat andre for seksuel chikane? 

Vi har bedt de personer, der har angivet at have oplevet seksuel chikane, angive, hvilket køn og hvilken posi-

tion de, der har udsat dem for den seksuelle chikane, havde. Det er der samlet set kommet 666 svar på. 

Tallene dækker over, at den enkelte person kan have været udsat for den seksuelle chikane fra mere end en 

person og/eller have været udsat for den samme form for seksuelle chikane mere end én gang, og forskellige 

personer kan have udsat dem for det hver gang. Analysen af svarene giver ikke en præcis gengivelse af 

samtlige personer, der har udsat respondenterne for seksuel chikane, men det giver en god indikation køn og 

position på dem. Figur 19 viser kønsfordelingen på de, der har udsat andre for seksuel chikane.  

 

Figur 19: Hvem udsatte dig for seksuel chikane – fordelt på køn 

 
Antal respondenter: 130 (antal respondenter, der har oplevet seksuel chikane). Figuren illustrerer, hvilket køn de, der har 

udsat dem for seksuel chikane, havde.   

Resultaterne viser blandt andet, at: 

 I 58 pct. af tilfældene var udøveren en mand. 

 I 14 pct. af tilfældene var udøveren en kvinde.  

 I 14 pct. af tilfældene har udøveren været både en mand og en kvinde.  
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Figur 20 viser, hvilken position de, der har udsat andre for seksuel chikane, havde.  

 
Figur 20: Hvem udsatte dig for seksuel chikane - position 

 
Antal respondenter: 130 (antal respondenter, der har oplevet seksuel chikane). Figuren illustrerer, hvilken position de, 

der har udsat dem for seksuel chikane, havde.   

 

Resultaterne viser at blandt andet, at:  

 25 pct. af de, der har udsat andre for seksuel chikane, er menigt medlem af Enhedslisten. 

 15 pct. er en person fra et andet parti. 

 12 pct. er en lokal tillidsvalgt. 

 12 pct. er en folkevalgt (heraf er 3 pct. enten en folkevalgt til Europa-Parlamentet eller Folketinget, 

og 9 pct. er valgt til enten regionsråd eller kommunalbestyrelse). 

 

 

 

 

 

 

12%

6%

12%

7%

24%

9%

15%

6%

9%

Hvem udsatte dig for det?
Samlet for de, der har oplevet seksuel chikane En folkevalgt (EU-Parlamentet, Folketinget,

Regionsråd eller kommunalbestyrelse), 12%

En tillidsvalgt i partiet (fx medlem af HB eller
FU), 6%

En lokalt tillidsvalgt (fx lokal kontaktperson
eller medlem af partiforeningsbestyrelse eller
regionsbestyrelse), 12%
En ansat i partiet, 7%

Et medlem i partiet (som ikke er noget af
ovenstående), 25%

Et medlem af SUF/RGU, 9%

En person fra et andet parti, 15%

En ekstern samarbejdspartner, 6%

Andre,  9%



47 

 
 

 

Seksuel tvang 

Vi har bedt alle 1.263 respondenter besvare fem spørgsmål vedrørende seksuel tvang. De fem spørgsmål er:  

 Har du inden for de seneste 3 år oplevet, at nogen har befamlet dig og/eller holdt dig fast mod din 

vilje? 

 Har du inden for de seneste 3 år 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 for-

slag)? 

 Har du inden for de seneste 3 år oplevet, at nogen har truet med straf eller sanktioner (fx at du ikke 

ville få plads i en arbejdsgruppe eller ikke få personens opbakning til din opstilling eller politiske for-

slag), hvis du afviste personen seksuelt? 

 Har nogen inden for de seneste 3 år tvunget dig til seksuelle handlinger? 

 Har nogen inden for de seneste 3 år forsøgt at tvinge dig til seksuelle handlinger? 

Ni af respondenterne har svaret ’ja’ til mindst ét af de fem spørgsmål og har således oplevet én eller flere 

former for seksuel tvang mindst én gang. Det er både kvinder og mænd, der har oplevet dette.  

Vi har spurgt de ni respondenter, der har svaret ja til oplevelserne, hvilket køn personen, der har udsat dem 

for det, har. Det er både kvinder og mænd, der har udsat de ni personer for oplevelserne med seksuel tvang.  

Af hensyn til respondenternes anonymitet vil vi ikke gå nærmere ind i en analyse af disse hændelser. 

 

Partiets håndtering af henvendelser 

Vi har bedt respondenter, som har været udsat for forskelsbehandling, seksuel chikane og/eller seksuel tvang 

i Enhedslisten svare på, om de ved, hvor i partiet de kan henvende sig med deres oplevelser. Derudover har 

vi bedt dem evaluere partiets håndtering af eventuelle henvendelser.30 

Respondenterne er spurgt ind til, hvorvidt de ved/vidste, hvor de kunne henvende sig i partiet med deres 

oplevelse af forskelsbehandling, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. Heraf vidste knap halvdelen (50 pct.), 

hvor de kan henvende sig. Vores analyse viser, at kun hver fjerde (24 pct.), der har været udsat for de typer 

af hændelser, vi undersøger her, har valgt at henvende sig til én eller flere personer på en ansvarspost i partiet 

og fortalt om oplevelserne. Af disse er kun halvdelen tilfredse med måden, hvorpå deres henvendelse blev 

håndteret. 

De resterende respondenter, som ikke har valgt at henvende sig til en ansvarspost i partiet, er blevet spurgt 

ind til, hvad der lå til grund for denne beslutning. Besvarelserne ses i Figur 21 – bemærk at respondenterne 

har haft mulighed for at vælge flere grunde.  

 

                                                           

30 Svarerne her er baseret på et særskilt spørgsmål omkring forskelsbehandling på baggrund af køn og seksualitet samt 
seksuel chikane og seksuel tvang. 141 personer har svaret bekræftende på at have oplevet dette på dette spørgsmål. 
Når vi ser samlet på, hvor mange personer der har svaret bekræftende på at have oplevet de forskellige typer af hændel-
ser, vi spørger til, er antallet af personer højere. Det er det sidste, der giver en retvisende indikation af, hvor mange der 
har haft oplevelser i partiet.  
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Figur 21: Årsag til manglende henvendelse 

 
Antal respondenter: 107. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Hvorfor henvendte du dig ikke 
til nogen på en ansvarspost i partiet?’. 

 

De hyppigste årsager til ikke at henvende sig til nogen med en ansvarspost, udover ”andet”, er:  

 36 pct. svarer, de ikke har forestillet sig, at det ville blive taget alvorligt. 

 22 pct. svarer, at de har opfattet oplevelserne som et vilkår for at være aktiv i politik. 

 9 pct. svarer, at de har kendskab til andre, der har negative oplevelser med at gå til ledelsen eller 

andre centrale aktører.  

 

 

Vidner til forskelsbehandling, seksuel chikane eller seksuel tvang 

I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt ind til, om respondenterne har kendskab til eller personligt har 

været vidne til, at andre har været udsat for 13 forskellige konkrete situationer, der vedrører forskelsbehandling 

på baggrund af køn, forskelsbehandling på baggrund af seksualitet, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. 

At der spørges til, hvad man har været vidne til, er med i spørgeskemaet, fordi dét at være vidne til grænse-

overskridende adfærd kan have såvel arbejdsmæssige som fysisk og psykiske konsekvenser.31  

I alt har 227 respondenter haft kendskab eller personligt været vidne til sådanne oplevelser. Figur 22 nedenfor 

viser resultaterne på dette spørgsmål. 

 

                                                           

31 Low, K.S.D. et al. (2007). “The Experiences of Bystanders of Workplace Ethnic Harassment,” Journal of Applied Social 
Psychology, i Camilla Møhring Reestorffs undersøgelse fra 2020: ‘Grænseoverskridende adfærd – discrimination, chi-
kane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i Film-, TV- og scenekunstbranchen’. 
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Figur 22: Kendskab til eller vidne til forskelsbehandling og/eller seksuel chikane og overgreb i En-
hedslisten 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Har du kendskab til eller 
personligt været vidne til, at andre har været udsat for følgende i Enhedslisten?’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ 

og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 

Figuren viser, at: 

 13 pct. af respondenterne har været vidne til, at andre har været udsat for forskelsbehandling på 

baggrund af køn, og 3,5 pct. har oplevet dette på baggrund af seksualitet.  
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 11 pct. har oplevet at være vidne til eller have kendskab til, at andre var udsat for uønskede kommen-

tarer eller vittigheder om deres køn.  

 9 pct. har oplevet, at andre fik uønskede kommentarer eller vittigheder med seksuelle undertoner.  

 8 pct. har oplevet, at andre blev udsat for uønskede fysiske berøringer, såsom klap, kys, omfavnelser 

eller massage. 

 6 pct. har været vidne til, at andre blev udsat for uønskede kommentarer eller vittigheder om deres 

seksualitet.  

 6 pct. af respondenterne har mindst én gang været vidne til, at andre har været udsat for et seksuelt 

overgreb, voldtægt eller forsøg på voldtægt i Enhedslisten. 

Tværgående for de 13 forskellige situationer har en større andel af kvinder end mænd været vidne til eller har 

kendskab til noget. Eksempelvis har: 

 14 pct. af kvinderne sammenlignet med 12 pct. af mændener været vidne til, at andre blev forskels-

behandlet på baggrund af deres køn. 

 11 pct. af kvinderne sammenlignet med 10 pct. af mændene har været vidne til, at andre har været 

udsat for uønskede kommentarer eller vittigheder om personen/personernes køn. 

 10 pct. af kvinderne sammenlignet med 6 pct. af mændene har været vidner til, at andre er blevet 

udsat for uønskede fysiske berøringer. 

 11 pct. af kvinderne sammenlignet med 7 pct. af mændene har været vidne til, at andre var udsat for 

uønskede kommentarer eller vittigheder med seksuelle undertoner. 

 7 pct. af kvinderne sammenlignet med 4 pct. af mændene, der har besvaret spørgeskemaet, har 

været vidne til seksuelle overgreb, voldtægt eller forsøg på voldtægt. 

Vi har efterfølgende spurgt de respondenter, der har været vidne til hændelser, om de efterfølgende har talt 

med nogen om det, de har været vidne til.  

Figur 23: Hvem har man drøftet det, man har kendskab eller været vidne til, med 

 
Antal respondenter: 228 Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: Har du efterfølgende drøftet 
det, du har kendskab eller personligt har været vidne til med andre - og hvem? 
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Hændelser fordelt på position i partiet 

Vi har i undersøgelsen spurgt respondenterne til deres position i partiet. I det næste ser vi kort nærmere på, 

hvordan de forskellige typer af oplevelser fordeler sig på positionerne.  

I Figur 24 ser vi på den generelle omgangsform.   

 
Figur 24: Den generelle omgangsform – antal hændelser fordelt på position 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’I det følgende stiller vi 

spørgsmål til dine oplevelser med den generelle omgangsform i Enhedslisten (fx omgangstonen til møder). Har du ople-
vet at…’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 

 

Her ser vi blandt andet, at de folkevalgte og medlemmerne af hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg32 

samt de ansatte er de mest udsatte:  

 86 pct. af de folkevalgte samt medlemmer af forretningsudvalget/hovedbestyrelsen har oplevet 

mindst en af de ting, vi spørger til omkring den generelle omgangsform. 

o 44 pct. har oplevet 2-4 af de ting, vi spørger til.  

 85 pct. af de ansatte har oplevet mindst en af de ting, vi spørger til omkring den generelle omgangs-

form i partiet. 

o 44 pct. har oplevet 2-4 ting. 

o 19 pct. har oplevet 5-6 ting. 

                                                           

32 Vi har her lagt de 12 respondenter, der har svaret, at deres position er at være medlem af forretningsudvalg og/eller 
hovedbestyrelse sammen med de folkevalgte. Det har vi af hensyn til deres anonymitet.  
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Figur 25: Forskelsbehandling på baggrund af køn – antal hændelser fordelt på position 

 
Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Vi spørger dig her til dine 
eventuelle oplevelser med forskelsbehandling på baggrund af køn i Enhedslisten inden for de seneste 3 år. Har du ople-
vet...’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. ’Nej’ og ’Ved ikke’ 
er ikke medtaget i figuren. 

 

Her ser vi samme mønster som med omgangstonen: At folkevalgte og medlemmerne af hovedbestyrelse 

og/eller forretningsudvalg33 samt de ansatte, er de mest udsatte:  

 52 pct. af de ansatte har oplevet mindst en form for forskelsbehandling på baggrund af køn. 

o  26 pct. har oplevet 2-4 typer af hændelserne.  

 39 pct. af de folkevalgte samt medlemmer af hovedbestyrelse/forretningsudvalg har oplevet mindst 

en form for forskelsbehandling på baggrund af køn. 

 

  

                                                           

33 Vi har her lagt de 12 respondenter, der har svaret, at deres position er at være medlem af forretningsudvalg og/eller 
hovedbestyrelsen sammen med de folkevalgte. Det har vi af hensyn til deres anonymitet.  

48%

15%

26%

11%

61%

12%

18%

9%

71%

15%
10%

4%

83%

7% 8%

2%

63%

19%

10% 8%

Har ikke oplevet nævnte
udsagn

Oplevet ét af udsagnene Oplevet 2-4 af udsagnene Oplevet 5-8 af udsagnene

Ansat

Folkevalgt og medlemmer af FU/HB

Kontaktperson og/eller medlem af bestyrelse eller baggrundsgruppen i lokalafdeling

Menigt medlem

Andet



53 

 
 

 

I Figur 26 ser vi på seksuel chikane fordel på positioner. 

 
Figur 26: Seksuel chikane – antal hændelser fordelt på position 

 

Antal respondenter: 1.263. Figuren illustrerer respondenternes besvarelser på spørgsmålet: ’Har du inden for de seneste 
3 år oplevet…’. Kategorierne ’Ja, én gang’, ’Ja, 2-5 gange’ og ’Ja, mere end 5 gange’ er slået sammen i figuren. 

 

Her ser vi, at gruppen af ansatte er den gruppe, hvor flest har været udsat for mindst en form for seksuel 

chikane: 

 34 pct. af de ansatte har været udsat for seksuel chikane sammenlignet med 18 pct. af folke-

valgte/medlemmer af FU/HB, 10 pct. kontaktpersoner og/eller medlemmer af bestyrelser/baggrunds-

grupper i lokalafdelinger og 9 pct. af de menige medlemmer. 
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Analyse af kommentarer i spørgeskemaet og kvalitative interviews 

I det følgende afsnit præsenterer vi en tematisk analyse af det kvalitative datamateriale fra undersøgelsen, der 

består af mere end 800 kommentarer fra i spørgeskemaets kommentarfelter samt resultaterne fra de kvalitative 

fokusgruppeinterviews.  

 

Normer, holdninger til og stereotyper om mænd og kvinder 

Vores analyse af kommentarer og kvalitative interview viser, at stereotype opfattelser af køn og normer kan 

have betydning for medlemmernes politiske virke.  

Vi ser blandt andet, at der er både kvinder og mænd, der har en oplevelse af ikke at blive opstillet som kandi-

dater på grund af deres kompetencer, men at kønnet derimod er afgørende.  

Det kommer til udtryk på forskellige måder:   

 Yngre kvinder oplever, at de bliver opstillet på grund af deres køn og udseende. Det sker ud fra en 

forestilling om, at de primært kan tiltrække stemmer på grund af deres udseende frem for deres kom-

petencer. 

 Der er mænd, der har oplevet at blive diskvalificeret som kandidater på grund af deres køn – og ople-

ver, at de ikke vurderes på deres kompetencer, men deres køn.  

Også i andre dele af det politiske arbejde kan køn have en betydning i Enhedslisten. Der er politikområder, 

hvor det ikke er lige legitimt for kvinder og mænd at deltage: 

 Der er kvinder, der oplever ikke at kunne deltage ligeværdigt i dele af Enhedslistens faglige arbejde, 

fordi de uden for Enhedslisten er beskæftiget inden for kvindedominerede fag. De mødes med kom-

mentarer om, at de ikke er ”arbejdere”, og at politikudvikling på givne områder er forbeholdt mænd i 

klassiske ”arbejderfag”. 

 Der er kvinder, der møder holdninger om, at kvinder ikke ved noget om teknik, skat, finanser eller 

lederskab og bør koncentrere sig om at rydde op, lave mad, brygge kaffe, tage referat og lignende. 

 Der er mænd, der ikke kan deltage på lige fod med kvinder i diskussioner om for eksempel seksuel 

vold, partnervold og ligestillingsområdet, som særligt ses som forbundet til kvinder. Der er eksempler 

på mandlige respondenter, der har personlige erfaringer med seksuel vold og partnervold, men som 

oplever, at disse erfaringer anfægtes, idet de ikke menes at opleve den kønnede slagside af volden.  

 

Sikker deltagelse i politisk arbejde 

I analysen af de kvalitative data ser vi, at der er medlemmer, der føler sig utrygge ved at deltage i dele af det 

politiske arbejde. Det er primært kvinder, der beskriver, at de på grund af tidligere erfaringer med at have op-

levet seksuel vold ikke føler sig trygge ved for eksempel: 

 Politiske møder i private hjem. 

 Private sovearrangementer for eksempel i forbindelse med valgkampe. 

 Privat transport til politiske arrangementer.  
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Forskellige holdninger til køn og seksualitet – politisk eller private anliggender? 

I det kvalitative datamateriale ser vi eksempler på forskellige holdninger til køn og seksualitet, feminisme, 

ligestilling samt identitetspolitik blandt medlemmerne. Analysen viser, at disse forskellige holdninger kan lede 

til politiske uenigheder. Vi ser blandt andet at:  

 Der er medlemmer, der mener, at fokus på ligestilling, køn og seksualitet – herunder nærværende 

undersøgelse – tager tid fra klassekampen, og at identitetspolitik er i modstrid med arbejderklassens 

interesser. 

 Der er forskellige forståelser af, hvad der er politisk, og hvad der er privat. Det ser vi særligt i forhold 

til seksualitet. Spørgsmålet er, om menneskers seksualitet og seksuelle præferencer er et politisk eller 

privat anliggende, og det er der forskellige opfattelser af.  

o Skillelinjerne er mest tydelige mellem ældre og yngre generationer. Der er yngre medlemmer, 

der peger på, at der er medlemmer i de ældre generationer, der ikke forstår eller anerkender 

deres generations forhold mellem køn, seksualitet og identitet.  

o Der er også eksempler på, at LGBT+-personer oplever, at der er forventninger om, at de skal 

have politiske holdninger til seksualitet og identitet. Hvis de ikke har lyst til det og ser deres 

seksualitet som et privat anliggende, oplever de, at deres grænser bliver overskredet.  

 

Forskelsbehandling, seksuel chikane og seksuel tvang 

I kommentarfelterne i spørgeskemaet er der respondenter, der gengiver konkrete episoder med forskelsbe-

handling, mobning, seksuel chikane og/eller seksuel tvang. Der er også eksempler på, at der er nævnt speci-

fikke personer og politiske grupperinger i forbindelse med de hændelser, der er beskrevet, samt hvor det har 

fundet sted. Af hensyn til anonymiteten hos respondenterne, og omtalte personers anonymitet indgår disse 

kommentarer ikke i analysen her. Her giver vi i stedet et generelt billede af de oplevelser, der er beskrevet i 

kommentarerne, som ikke er dækket andre steder i undersøgelsen.  

Vi ser blandt andet eksempler på:  

 Respondenter, der har oplevet uønskede opfordringer og/eller forventninger til seksuelle handlinger 

fra LGBT+-personer. Eksempelvis beskrives det, at LGBT+-personer har opfordret heteroseksuelle til 

at prøve sex med én eller flere personer af samme køn, hvilket der er respondenter, der har oplevet 

som grænseoverskridende.  

 At LGBT+-personer oplever at blive seksualiseret på grund af deres seksualitet. Dette kommer for 

eksempel til udtryk som forventninger til deres opførelse, udseende og seksuelle adfærd, hvilket op-

leves som bundet op på seksuelle stereotyper til at være for eksempel homo-, bi- eller panseksuel. 

 At kvinder opleves som ”seksuelt aggressive”, hvis de tager initiativ til sex, hvilket der er respondenter, 

der har oplevet som grænseoverskridende. 

 

Enhedslistens organisationsstruktur, grupperinger og konflikter 

Magtfordelingen i Enhedslisten er et gennemgående tema i det kvalitative materiale. Analysen viser blandt 

andet, at: 

 Fordelingen af magten i partiet ikke er transparent, blandt andet på grund af den flade struktur. 
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 Magten i partiet følger ikke nødvendigvis de formelle poster i partiet, men derimod grupperingerne i 

partiet, og det gør det sværere at tyde, hvem der har magten i forskellige sammenhænge.  

 Magten er fordelt på relativt få personer. 

Også konflikter mellem medlemmer og grupperinger fylder meget Blandt andet finder vi, at konflikter kan have 

direkte indvirkning på, om medlemmer af partiet har lyst til at være aktive eller ej. Vi ser for eksempel at:  

 Konflikter er årsag til, at medlemmer er stoppet med at være aktive i dele eller hele partiet. Det kan 

være for at undgå specifikke personer, som man har konflikter med.  

 Mobning og chikane præger dele af organisationen, og at medlemmer fravælger at være aktive på 

den baggrund.  

 Der er medlemmer, der bruger mobning som en strategi for at slippe af med konkrete personer.  

 

Vi ser i undersøgelsen også eksempler på, at konflikter fra andre steder end partiet tages med ind i Enhedsli-

sten. Forskellige grupperinger med forskellige ideologiske og politiske udgangspunkter kan komme i konflikt 

med hinanden uden for såvel som inden for Enhedslistens rammer, hvilket præger den interne kultur i partiet. 

Et meget vigtigt element, når vi taler om konflikter, er, om de løses. Og her ser vi, at konfliktløsning i Enheds-

listen ikke altid er effektivt:  

 Enhedslisten har et internt konflikthåndteringsteam, hvis rolle er at mægle i konflikter, men det fungerer 

efter ikke altid efter hensigten. Der er oplevelser af, at medlemmer af konflikthåndteringsteamet kan 

være for tæt på konflikterne personligt. Derfor er der ikke altid tillid til, at teamet er en neutral part i 

konflikterne.  

 Magtfulde medlemmer34 bidrager ikke altid til at stoppe konflikterne. Der er  endda eksempler på, at 

de bidrager til konflikterne.  

 

 

  

                                                           

34 For eksempel hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingsmedlemmer. 
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Bilag 1: Spørgsmål til kulturen, forskelsbehandling, seksuel chikane og 

seksuel tvang 

Holdninger til kulturen i Enhedslisten 

Hvor enig er du i følgende udsagn? I Enhedslisten… 

1. … Skal kvinder se ud på en bestemt måde for at blive taget seriøst? 

2. … Er det en fordel for en kvinde at være en arbejder? 

3. … Er det lettere at få politisk indflydelse, hvis man er kvinde? 

4. … Skal mænd se ud på en bestemt måde for at blive taget seriøst? 

5. … Er det en fordel for en mand at være en arbejder? 

6. … Er det lettere at få politisk indflydelse, hvis man er mand? 

7. … Kan man have sex med hvem man vil, uden at det påvirker ens politiske virke? 

8. … Begrænser bestemte sociale relationer medlemmers politiske virke? 

9. … Fremmer bestemte sociale relationer medlemmers politiske virke? 

10. … Er det godt at være med i bestemte grupperinger for at få magt? 

11. … Skal man se ud og opføre sig på en bestemt måde afhængig af den seksualitet, man har? 

12. … Kan alle komme til orde? 

13. … Kan man trygt udtrykke sine holdninger? 

14. … Er der en hård tone? 

15. … Kan man opleve at blive skældt ud eller råbt ad? 

16. … Kan politiske uenigheder udvikle sig til personlige angreb? 

17. … Håndterer man uenighed på en god måde? 

18. … Har alle lige mulighed for politisk indflydelse? 

19. … Er der behageligt og trygt at være? 

20. … Er det entydigt, hvem der har magten? 

21. … Er det uklart, hvem der har magten? 

22. … Forvaltes magt på en god måde? 

Den generelle omgangsform i Enhedslisten 

Har du oplevet at… 

1. … Blive afbrudt eller ikke blive lyttet til? 

2. … Blive vendt øjne ad? 

3. … Få at vide, at din stemme var skinger? 

4. … Få at vide, at du talte for meget? 

5. … Blive kaldt navne eller lign. Som du fandt nedværdigende? 

6. … Få skældud eller blive råbt ad? 

Forskelsbehandling på baggrund af køn 

Har du oplevet… 

1. … At blive nedgjort pga. dit køn? 

2. … At nogen har fortalt dig vittigheder eller historier, der gjorde grin med eller var nedladende om dit 

køn? 

3. … At du er blevet udelukket fra sociale eller politiske fællesskaber pga. dit køn? 
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4. … Bemærkninger eller forventninger om, at du udfører bestemte kønstraditionelle opgaver, der ikke 

er en del af dine opgaver i partiet (fx at lave kaffe eller fikse teknikken)? 

5. … At dit bidrag til fx en arbejdsopgave ikke blev værdsat pga. dit køn? 

6. … Bemærkninger eller forventninger om, at der er bestemte opgaver i partiet, du ikke kan udføre 

pga. dit køn? 

7. … At du er blevet udelukket fra vigtige beslutninger i partiet pga. dit køn? 

8. … At du ikke er blevet taget seriøst pga. dit køn? 

Forskelsbehandling på baggrund af seksualitet 

Har du oplevet… 

1. … At blive nedgjort pga. din seksualitet? 

2. … At nogen har fortalt dig vittigheder eller historier der gjorde grin med eller var nedladende om din 

seksualitet? 

3. … At du er blevet udelukket fra sociale eller politiske fællesskaber pga. din seksualitet? 

4. … Bemærkninger eller forventninger om, at du pga. din seksualitet udfører bestemte opgaver, der 

ikke er en del af dine opgaver i partiet? 

5. … At dit bidrag til fx en arbejdsopgave ikke blev værdsat pga. din seksualitet? 

6. … Bemærkninger eller forventninger om, at der er bestemte opgaver i partiet, du ikke kan udføre 

pga. din seksualitet? 

7. … At du er blevet udelukket fra vigtige beslutninger i partiet pga. din seksualitet? 

8. … At du ikke er blevet taget seriøst pga. din seksualitet? 

Seksuel chikane 

1. Har du inden for de seneste 3 år oplevet at få uønskede spørgsmål eller kommentarer om din krop 

eller dit udseende? 

a. [hvis ja] Hvilke(n) position(er) og køn havde de, som udsatte dig for hændelsen/hændel-

serne i partiet? 

b. [hvis ja] I hvilke(n) sammenhæng(e) fandt hændelsen/hændelserne sted? 

2. Har du inden for de seneste 3 år oplevet at få uønskede spørgsmål eller kommentarer om din seksu-

alitet? 

3. Har nogen inden for de seneste 3 år fortalt dig vittigheder eller historier med seksuelt indhold, som 

var uønskede eller ubehagelige for dig? 

4. Har du inden for de seneste 3 år modtaget ubehagelige eller upassende invitationer til at ses eller gå 

ud, hvor du oplevede, at der var seksuelle undertoner? 

5. Har nogen inden for de seneste 3 år presset dig til nøgenhed eller blottet sig for dig? 

6. Har nogen inden for de seneste 3 år sendt eller vist dig materiale med seksuelt indhold, fx videoer, 

billeder eller tekst, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 

7. Har du inden for de seneste 3 år oplevet seksuelt betonede aktiviteter (fx lege, konkurrencer eller 

underholdning), som var uønskede eller ubehagelige for dig? 

8. Har du inden for de seneste 3 år oplevet uønskede fysiske berøringer (fx klap, kys, massage eller 

omfavnelser)? 

Seksuel tvang 

1. Har du inden for de seneste 3 år oplevet, at nogen har befamlet dig og/eller holdt dig fast mod din 

vilje? 
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2. Har du inden for de seneste 3 år 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 for-

slag)? 

3. Har du inden for de seneste 3 år oplevet, at nogen har truet med straf eller sanktioner (fx at du ikke 

ville få plads i en arbejdsgruppe eller ikke få personens opbakning til din opstilling eller politiske for-

slag), hvis du afviste personen seksuelt? 

4. Har nogen inden for de seneste 3 år tvunget dig til seksuelle handlinger? 

5. Har nogen inden for de seneste 3 år forsøgt at tvinge dig til seksuelle handlinger? 

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

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

med underspørgsmål 1.a og 1.b.  

 

 


