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BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

Den seneste tid har budt på en lang række af eksempler på sexisme i danske 

virksomheder, organisationer og foreninger. Det drejer sig om sexisme, sexchikane, 

mv., lige fra upassende sexistiske kommentarer over sexchikane til deciderede 

overgreb og magtmisbrug. 

Aarhus Kommune, Kultur og borgerservice, har ønsket bl.a. at få indsigt i:

▪ Hvor udbredt er problemet med sexisme og sexchikane i det aarhusianske 

kultur- og foreningsliv?

▪ Hvilke typer af sexisme og sexchikane der er tale om?

▪ Forslag til tiltag og initiativer til at skabe trygge rammer?

Silverbullet Research har derfor gennemført en omfattende 

spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i kultur- og foreningslivet i Aarhus 

Kommune. 

Undersøgelsens målgruppe omfatter således både deltagere, frivillige, medlemmer, 

ansatte, trænere, undervisere, ledere, administration, bestyrelser m.m.

Spørgeskemaet, der er benyttet i undersøgelsen, er blevet udviklet i nært 

samarbejde mellem Aarhus Kommune, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket, 

Kultursamvirket samt Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF).

Denne rapport præsenterer de væsentligste resultater for kultur- og foreningslivet 

samlet samt nedbrud på de fire på fire forskellige grene af kultur- og foreningslivet, 

som undersøgelsen har fokus på:

▪ Sports- og fritidsforeninger (f.eks. fodboldklubber eller gymnastikforeninger).

▪ Børne- og ungdomsforeninger (f.eks. politiske ungdomsforeninger eller -partier, 

børne- og ungdomskorps samt spejderforeninger, religiøse ungdomsforeninger, 

sociale/mellemfolkelige foreninger og internationalt arbejdende foreninger).

▪ Folkeoplysningsforbund (f.eks. FOF Aarhus, FO-Aarhus, AOF-Aarhus, lokale 

aftenskoler og lignende).

▪ Kulturinstitutioner og –organisationer (f.eks. museer, teatre, 

kunstnersammenslutninger, spillesteder og lignende).

Baggrund, formål og metode
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UNDERSØGELSENS METODE

Analysen bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt borgere på 

15 år og derover med adresse i Aarhus Kommune. 

Dataindsamlingen er gennemført via E-Boks i perioden fra 30-11-2020 til 21-01-2021. Den 

fulde stikprøve består af i alt 1.926 borgere, der alle har angivet at være en del af kultur- og 

foreningslivet i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er blevet udsendt via E-Boks til i alt 24.322 

borgere. 

Udover de 1.926, der har gennemført undersøgelsen, er der 2.088 borgere der er blevet 

frascreenet undersøgelsen, da de har angivet ikke at være en del af nogen af de fire grene af 

kultur- og foreningslivet, hvorfor de ikke indgår i undersøgelsens målgrupper. Det medfører en 

samlet svarprocent på 16,5%. 

Svarprocenten antages at være påvirket af, at invitationen klart angav, at undersøgelsen 

omhandlede deltagelse i kultur- og foreningslivet, hvorfor et uvist antal borgere må forventes 

ikke at have gået videre med undersøgelsen af denne årsag. 

Det er vigtigt at påpege, at der er en usikkerhed forbundet med de viste andele i resultaterne 

på mellem +/- 0,4-2,2 %-point. Også ved små andele er der usikkerheder omkring de reelle 

andele i populationen. Derfor er det også vigtigt, at resultaterne ikke ganges op ift. antallet af 

personer i kultur- og foreningslivet (ekstrapolation). 

Antal 
survey-

invitationer

Antal fra-
screeninger

Antal 
gennemførte 
besvarelser

Svarprocent

Sports- og 
fritidsforeninger

1.303

Børne- og 
ungdomsforeninger

202

Folkeoplysnings-
forbund

637

Kulturinstitutioner og 
-organisationer

245

Total* 24.322 2.088 1.926 16,5%

Baggrund, formål og metode

*Bemærk at rækkerne ikke summerer til totalen, da en person kan tilhøre 
flere typer
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HOVEDRESULTATER

OMFANGET AF SEXISME OG SEXCHIKANE

4,9% af borgerne svarer ”ja” til, at de indenfor de seneste to år har været udsat for 

minimum én hændelse, der involverede sexisme, sexchikane eller seksuelle 

krænkelser. 9,0% svarer ”delvist”.

Udbredelsen af sexisme og sexchikane varierer mellem de forskellige grene 

indenfor kultur- og foreningslivet. Særligt borgere med relation til 

kulturinstitutioner og –organisationer har oplevet hændelser, mens det i nogen grad 

gør sig gældende blandt borgere med relation til børne- og ungdomsforeninger og 

sport- og fritidsforeninger. Kun få har oplevet hændelser i relation til 

folkeoplysningsforbund og aftenskoler.  

Kvinder angiver i højere grad end mænd, at de har været udsat for hændelser med 

sexisme og sexchikane. Således angiver 6,4% af kvinder, at de har været udsat for 

en eller flere hændelser, mens det samme gør sig gældende for 2,5% af mændene. 

Ved sammenholdelse af borgernes køn og alder og alder, bliver det tydeligt, at 

yngre borgere, og særligt yngre kvinder, angiver at de har været udsat for sexisme 

og sexchikane.

4,7% angiver desuden, at de har oplevet hændelse mod andre end dem selv – her 

oplever mænd det i stort set lige så høj grad som kvinderne. 

KARAKTEREN AF SEXISME OG SEXCHIKANE

Det er særligt hændelser med sexchikane og dels sexisme, som borgerne angiver, at 

de har været udsat for i kultur- og foreningslivet. 3,7% af borgerne har svaret ”ja” 

og 6,5% har svaret ”delvist” til et eller flere af en række udsagn omhandlende 

sexchikane, mens henholdsvis 2,9% og 5,0% har angivet det samme ift. et eller flere 

af en række udsagn omhandlende sexisme. 

Der er ligeledes en række borgere der har oplevet uønskede seksuelle og fysiske 

tilnærmelser. Der er desuden enkelte borgere, der i undersøgelsen angiver at have 

oplevet seksuelt pres eller deciderede seksuelle overgreb i form af voldtægt eller 

forsøg herpå. 

Disse typer af hændelser er dog markant mindre forekommende. Både mænd og 

kvinde oplever primært hændelser præget af sexisme og sexchikane. 

Borgerne har især oplevet sexchikane i form af at have fået fortalt seksuelle 

historier eller vittigheder, der var stødende for dem. Hvad angår sexisme, er det i 

særlig grad ytringer af stødende sexistiske bemærkninger, som borgerne i kultur- og 

foreningslivet har oplevet mod dem selv. 

Hovedresultater og anbefalinger
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HOVEDRESULTATER

HÅNDTERING AF HÆNDELSER

Blot 4% angiver, at de har anmeldt hændelsen til foreningen eller organisationen, 

mens 17% angiver, at de ikke gjorde noget. Flest har forsøgt at lade som om, det 

ikke påvirkede dem, hvilket gælder for 47% af de, der har været udsat for en 

hændelse af den ene eller den anden type. 

Dog har 37% fortalt om hændelsen til andre og 37% har diskuteret situationen med 

en eller flere personer i deres omgangskreds. 

De reaktioner, der opleves at have den bedste effekt, er især at fortælle om 

hændelsen til andre og at diskutere situationen med en eller flere personer i 

omgangskredsen. 

Det er værd at bemærke, at alle de nævnte reaktioner typisk har haft en 

forbedrende eller uændret virkning på situationen, mens det i de færreste tilfælde 

har haft en forværrende virkning. 

Det er paradoksalt at den mest forekommende reaktion – at lade som om, det ikke 

påvirker en – samtidig er den reaktion, som opleves at have den dårligste virkning 

på situationen. 

TILTAG OG INITIATIVER

Næsten to ud af tre borgere i kultur- og foreningslivet ved ikke, om deres forening 

eller organisation har fastlagt samværsregler, som forbyder sexisme og sexchikane, 

om der er fastlagt retningslinjer for behandling af indberetninger og anmeldelser og 

om der er givet information om klagemuligheder. Der er således i høj grad brug for, 

at kendskabet til disse tiltag øges. 

Blandt den resterende tredjedel angiver de fleste borgere, at deres forening eller 

organisation ikke har fastsat sådanne retningslinjer og blot mellem 6-8% har svaret 

ja til, at deres forening eller organisation har taget de pågældende forholdsregler. 

Særligt børne- og ungdomsforeninger ser ud til at have taget forholdsregler og 

informeret herom mens de andre grene af kultur- og foreningslivet halter efter. 

Over hele linjen er der dog plads til forbedring. 

Særligt uddannelse og information til ledere, vurderes at være et fordelagtigt 

instrument af borgerne (48%). Også uddannelse og information til frivillige (38%) og 

medlemmer (26%) samt nultolerancepolitik (31%), information og oplysning på 

hjemmeside (28%) og i vedtægter, vurderes fordelagtige. 

Hovedresultater og anbefalinger
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1

3

Generel fokus på sexisme og sexchikane rettet mod 

de unge grupper og de unges muligheder for hjælp i 

konkrete situationer.

Fokus på uddannelse og information til særligt ledere 

og frivillige men også til andre grupper.

2

4

Fokus på oplysning og kommunikation om 

adfærdsregler, eksempler på uacceptabel adfærd,  

sanktioner ved overtrædelse og 

henvendelsesmuligheder.

Behov for eksplicit og særskilt fokus fra 

kulturinstitutioner og –organisationer, eftersom en 

markant højere andel af borgerne oplever hændelser 

i relation til disse. 

ANBEFALINGER

Hovedresultater og anbefalinger
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UDBREDELSEN AF SEXISME OG SEXCHIKANE VARIERER MELLEM DE FORSKELLIGE GRENE INDENFOR 
KULTUR- OG FORENINGSLIVET

4,9%

3,9%

5,9%

1,6%

12,2%

9,0%

8,7%

8,9%

4,1%

15,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Kultur- og foreningslivet samlet set
(n=1.924)

Sports- og fritidsforeninger (n=1.303)

Børne- og ungdomsforeninger (n=202)

Folkeoplysningsforbund (n=637)

Kulturinstitutioner og -organisationer
(n=245)

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en 
række en række udsagn om, hvorvidt de har oplevet forskellige 

hændelser mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Respondenterne i undersøgelsen er blevet stillet en række udsagn omkring 

eventuelle hændelser mod dem selv, indenfor de dele af kultur- og foreningslivet, 

de er en del af. De enkelte udsagn fremgår af figuren på side 33. 

4,9% af borgerne svarer ”ja” til, at de indenfor de seneste to år har været udsat for 

minimum én hændelse, der involverede sexisme, sexchikane eller seksuelle 

krænkelser. 9,0% svarer ”delvist”.

Der er relativt store forskelle i udbredelsen af hændelser mellem de forskellige 

grene indenfor kultur- og foreningslivet. Således er der markant færre, 1,6%, der 

angiver at de har været udsat for en eller flere hændelser i relation til 

folkeoplysningsforbund, mens der i større grad er et problem særligt blandt 

kulturinstitutioner og –organisationer. 

Det større omfang skal dog også ses i lyset af, at borgerne der har svaret i relation til 

kulturinstitutioner og –organisationer typisk er mere fast knyttede til 

organisationerne, fx gennem ansættelser, mens det for folkeoplysningsforbundenes 

vedkommende i høj grad er tale om deltagere til arrangementer, der har deltaget i 

undersøgelsen. 

Omfanget af sexisme og sexchikane 
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2,5%

2,0%

3,4%

1,5%

5,5%

6,4%

5,1%

8,3%

1,4%

16,1%

6,5%

5,4%

3,4%

4,6%

14,3%

10,7%

11,1%

13,8%

3,7%

16,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Kultur- og foreningslivet samlet set (n=772)

Sports- og fritidsforeninger (n=558)

Børne- og ungdomsforeninger (n=88)

Folkeoplysningsforbund (n=196)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=91)

Kultur- og foreningslivet samlet set (n=1.117)

Sports- og fritidsforeninger (n=722)

Børne- og ungdomsforeninger (n=109)

Folkeoplysningsforbund (n=431)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=149)

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en række udsagn om, 
hvorvidt de har oplevet forskellige hændelser mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Der er – som forventet – forholdsvist store forskelle 

mellem mænd og kvinder ift., hvor stor en andel der 

har været udsat for hændelser med sexisme, 

sexchikane eller seksuelle krænkelser.  

Således angiver 6,4% af kvinder, at de har været udsat 

for en eller flere hændelser, mens det samme gør sig 

gældende for 2,5% af mændene. Omfanget er særligt 

stort for kvinder i relation til deres virke i 

kulturinstitutioner og –organisationer, hvor 16,1% har 

svaret ”ja” og 16,8% har svaret ”delvist” til et eller 

flere udsagn.

Resultaterne afslører dog også, at der ikke blot er 

problemer med hændelser rettet mod kvinder – også 

an anseelig andel af mændene angiver, at de har været 

udsat for hændelser. Dette gør sig særligt gældende 

for mænd der har svaret i relation til deres oplevelser i 

kulturinstitutioner og –organisationer, hvor 5,5% har 

svaret ”ja” og 14,3% har svaret ”delvist”.

DER ER STORE FORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER IFT., HVOR STOR EN ANDEL DER HAR VÆRET 
UDSAT FOR SEXISME OG SEXCHIKANE

Omfanget af sexisme og sexchikane 

Mænd

Kvinder
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SÆRLIGT DE YNGRE KVINDER ER UDSAT FOR SEXISME OG SEXCHIKANE

Ved sammenholdelse af borgernes køn og alder og alder, bliver det tydeligt, at der 

særligt er et problem blandt de yngre borgere, og særligt de yngre kvinder. 

Selvom antallet af respondenter er væsentligt mindre for de 15-19 årige set ift. de 

øvrige grupper, så er omfanget af hændelser markant større for særligt de 15-19 

årige kvinder, hvor 18,5% har svaret ”ja” til at have oplevet en eller flere hændelser 

mod dem selv, mens yderligere 29,2% har svaret ”delvist”. 

Forekomstens af hændelser falder markant med alderen. 13% af de 20-29 årige 

kvinder har svaret ja til et eller flere udsagn, mens det samme gør sig gældende for 

8,1% af de 30-39 årige kvinder. Særligt for de 50+ årige kvinder er forekomsten af 

hændelser relativt lav. 

Blandt mændene er det ligeledes de yngre grupper fra 15-39 år, der svarer ”ja” eller 

”delvist” til at have oplevet en eller flere hændelser mod dem selv indenfor de 

seneste to år. 

Omfanget af sexisme og sexchikane 

9,1%

2,9%

4,2%

2,9%

2,7%

1,6%

0,0%

18,5%

13,0%

8,1%

3,9%

2,7%

0,6%

1,0%

4,5%

9,8%

12,7%

3,8%

2,7%

4,0%

6,5%

29,2%

19,6%

11,0%

9,4%

2,7%

2,8%

3,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

15-19 år (n=22)

20-29 år (n=174)

30-39 år (n=71)

40-49 år (n=104)

50-59 år (n=110)

60-69 år (n=125)

70+ år (n=123)

15-19 år (n=65)

20-29 år (n=276)

30-39 år (n=136)

40-49 år (n=127)

50-59 år (n=182)

60-69 år (n=178)

70+ år (n=99)

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en 
række udsagn om, hvorvidt de har oplevet forskellige hændelser 

mod dem selv indenfor de seneste to år

Ja

Delvist

Mænd

Kvinder
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4,1%

4,7%

0,0%

6,3%

7,4%

5,1%

5,6%

1,7%

0,0%

0,0%

8,1%

24,6%

5,3%

8,3%

12,8%

4,4%

6,3%

9,3%

11,4%

5,6%

3,9%

10,7%

0,0%

18,0%

12,3%

10,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Medlem (n=1.061)

Frivillig hjælper eller træner (n=172)

Ansat / administrativ ledelse / bestyrelse (n=68)

Bruger eller deltager (n=32)

Medlem (n=54)

Frivillig hjælper (n=79)

Ansat / ledelse / bestyrelse (n=36)

Deltager til undervisning eller arrangementer (n=595)

Ansat eller underviser (n=28)

Administrativ ledelse eller bestyrelse (n=12)

Deltager eller frivillig (n=161)

Ansat (n=65)

Administrativ ledelse / bestyrelse (n=19)

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en række udsagn om, 
hvorvidt de har oplevet forskellige hændelser mod dem selv indenfor de seneste to år

Ja

Delvist

Der tegner sig tre overordnede tendenser på baggrund 

af figuren til venstre. 

Før det første ser det ud til, at det i høj grad er menige 

medlemmer og frivillige, der har oplevet hændelser 

mod dem selv.

For det andet ser borgere i ledelsen, bestyrelser og 

ansatte ud til, at være ramt i mindre grad end de 

øvrige grupper. 

Afslutningsvist viser figuren, at der er store udsving 

indenfor kulturinstitutioner og –organisationer, hvor 

særligt de ansatte har oplevet hændelser mod dem 

selv. Det fremgår af en række af de åbne kommentarer 

i undersøgelsen, at sexisme og sexchikane ikke blot 

sker indenfor organisationen, men også fx fra gæster 

til kulturelle arrangementer, hvor de ansatte udsættes 

for sexisme og sexchikane. 

OMFANGET AF OPLEVELSER MED SEXISME OG SEXCHIKANE VARIERER MED BORGERENS ROLLE I 
FORENINGEN ELLER ORGANISATIONEN

Omfanget af sexisme og sexchikane 

Sports- og 
fritidsforeninger

Børne- og 
ungdomsforeninger

Folkeoplysnings-
forbund

Kulturinstitutioner 
og -organisationer 
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4,7% AF BORGERNE HAR OPLEVET SEXISME OG SEXCHIKANE MOD ANDRE PERSONER END EN SELV

Borgerne blev spurgt ind til deres oplevelser med sexisme og sexchikane overfor 

andre personer end dem selv. 4,7% af borgerne har oplevet sexisme og sexchikane 

mod andre end dem selv indenfor de seneste to år. 

Omfanget af sexisme og sexchikane, der opleves overfor andre end en selv, varierer 

– ligesom hændelser rettet mod en selv – mellem de forskellige grene indenfor 

kultur- og foreningslivet. Også her er omfanget størst i relation til kulturinstitutioner 

og –organisationer og mindst blandt borgere der har relation til 

folkeoplysningsforbund. 

Børne og ungdomsforeningerne skiller sig negativt ud, ved at der er flere borgere, 

der har oplevet hændelser med sexisme eller sexchikane overfor andre personer 

end dem selv, sammenlignet med hændelser rettet mod dem selv. Resultaterne her 

indikerer således, at der er et lidt større problem i børne- og ungdomsforeninger, 

end de tidligere resultater i afsnittet har indikeret. 

Omfanget af sexisme og sexchikane 

Base: n=5.775

4,7%

3,7%

7,9%

0,9%

11,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Kultur- og foreningslivet samlet set
(n=1.924)

Sports- og fritidsforeninger (n=1.303)

Børne- og ungdomsforeninger (n=202)

Folkeoplysningsforbund (n=637)

Kulturinstitutioner og -organisationer
(n=245)

Andel der har svaret ”Ja” til, at de har oplevet sexisme eller 
sexchikane i deres forening eller organisation overfor andre 

personer end dem selv indenfor de seneste to år 
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4,1%

2,9%

6,8%

1,5%

9,9%

4,8%

3,7%

9,2%

0,5%

12,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Kultur- og foreningslivet samlet set (n=772)

Sports- og fritidsforeninger (n=558)

Børne- og ungdomsforeninger (n=88)

Folkeoplysningsforbund (n=196)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=91)

Kultur- og foreningslivet samlet set (n=1.117)

Sports- og fritidsforeninger (n=722)

Børne- og ungdomsforeninger (n=109)

Folkeoplysningsforbund (n=431)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=149)

Andel der har svaret ”Ja” til, at de har oplevet sexisme eller sexchikane i deres forening 
eller organisation overfor andre personer end dem selv indenfor de seneste to år 

Modsat hændelser rettet mod borgerne selv, angiver 

mænd og kvinder i stort set samme grad, at de har 

oplever sexisme eller sexchikane i deres forening eller 

organisation overfor andre personer end dem selv 

indenfor de seneste to år. 

4,1% af mændene i kultur- og foreningslivet angiver 

således, at de har oplevet sexisme eller sexchikane 

mod andre end dem selv, mens det samme gør sig 

gældende for 4,8% af kvinderne. 

Kvinderne oplever dog stadig hændelser i lidt højere 

grad end mændene. Det gælder særligt borgere med 

relation til børne- og ungdomsforeninger, ligesom det 

gælder for borgere med relation til kulturinstitutioner 

og –organisationer. 

BÅDE KVINDER OG MÆND OPLEVER SEXISME OG SEXCHIKANE MOD ANDRE END DEM SELV

Omfanget af sexisme og sexchikane 

Mænd

Kvinder
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SÆRLIGT DE UNGE KVINDER ANGIVER, AT DE HAR OPLEVET SEXISME ELLER SEXCHIKANE OVERFOR 
ANDRE END DEM SELV

Når resultaterne brydes ned på en kombination af både køn og alder, fremkommer 

der større forskelle mellem de forskellige grupper. 

Særligt de unge kvinder angiver, at de har oplevet sexisme eller sexchikane i deres 

forening eller organisation overfor andre personer end dem selv indenfor de 

seneste to år. 12,3% af kvinder i aldersgruppen 15-19 år har oplevet hændelser 

rettet mod andre, mens 11,2% har det samme. Kvinder fra 30 år og opefter angiver i 

markant mindre grad at have oplevet sådanne hændelser. 

Blandt mændene er det ligeledes de unge, der har den højeste andel, der angiver at 

have oplevet sexisme eller sexchikane overfor andre. Billedet her er dog mere 

broget og med mindre udsving mellem der forskellige aldersgrupper. Det er 

ligeledes værd at bemærke, at mænd fra 40 år og opefter i højere grad end kvinder i 

de tilsvarende aldersgrupper, angiver at have oplevet hændelser. Dette kan være et 

udtryk for, at f.eks. sexisme ikke blot udfoldes mellem kønnene, men også kan 

foregå imellem personer af samme køn – fx sexistiske kommentarer udvekslet 

blandt mænd omkring kvinder. 

Omfanget af sexisme og sexchikane 

9,1%

5,7%

2,8%

4,8%

4,5%

3,2%

1,6%

12,3%

11,2%

4,4%

2,4%

1,1%

1,1%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

15-19 år (n=22)

20-29 år (n=174)

30-39 år (n=71)

40-49 år (n=104)

50-59 år (n=110)

60-69 år (n=125)

70+ år (n=123)

15-19 år (n=65)

20-29 år (n=276)

30-39 år (n=136)

40-49 år (n=127)

50-59 år (n=182)

60-69 år (n=178)

70+ år (n=99)

Andel der har svaret ”Ja” til, at de har oplevet sexisme eller 
sexchikane i deres forening eller organisation overfor andre 

personer end dem selv indenfor de seneste to år 

Mænd

Kvinder
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OG SEXCHIKANE
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DET ER ISÆR HÆNDELSER MED SEXCHIKANE OG SEXISME, SOM BORGERNE OPLEVER

Foruden omfanget af sexisme og sexchikane, er det relevant at dykke nærmere ned 

i, hvad der er for nogle typer af hændelser, der forekommer i kultur- og 

foreningslivet. De udsagn, som borgerne er blevet stillet omkring hændelser mod 

dem selv, er blevet inddelt i fem underkategorier. Se side 33 for nærmere 

beskrivelse og kategorisering af de forskellige udsagn, der ligger bag de enkelte 

typer. 

På baggrund af figuren til højre vurderes det, at det særligt er hændelser med 

sexchikane og dels sexisme, som borgerne angiver, at de har været udsat for i 

kultur- og foreningslivet. 

3,7% af borgerne har svaret ”ja” og 6,5% har svaret ”delvist” til et eller flere af en 

række udsagn omhandlende sexchikane, mens henholdsvis 2,9% og 5,0% har 

angivet det samme ift. et eller flere af en række udsagn omhandlende sexisme. 

Der er ligeledes en række borgere der har oplevet uønskede seksuelle og fysiske 

tilnærmelser. Der er desuden enkelte borgere, der i undersøgelsen angiver at have 

oplevet seksuelt pres eller deciderede seksuelle overgreb i form af voldtægt eller 

forsøg herpå. 

Karakteren af sexisme og sexchikane 

2,9%

3,7%

1,5%

0,4%

0,1%

5,0%

6,5%

2,9%

0,5%

0,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Sexisme

Sexchikane

Uønskede seksuelle tilnærmelser

Seksuelt pres

Seksuelle overgreb

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en 
række en række udsagn om, hvorvidt de har oplevet forskellige 

typer hændelser mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Base: n=1.924
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… OG DET GÆLDER BÅDE FOR MÆND OG KVINDER

Resultaterne fremhævet på den foregående side, gør sig i udpræget grad gældende 

for både mænd og kvinder. Som tidligere vist er det især kvinderne, der har oplevet 

hændelser mod dem selv, om end det også gælder for en vis andel af mændene. 

Der er for både mænd og kvinder primært tale om hændelser der har karakter af 

sexchikane og dernæst sexisme. 5% af kvinderne har svaret ”ja” og yderligere 8,1% 

har svaret ”delvist” til at have været udsat for hændelser med sexchikane mens det 

samme gør sig gældende for henholdsvis 3,4% og 6,8% i relation til hændelser med 

sexisme. 

Blandt mændene er det i næsten på lige så stort omfang de sexistiske hændelser 

der gør sig gældende, som det er hændelser med sexchikane. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at andelen af mænd der angiver at have oplevet 

hændelser med seksuelt pres eller seksuelle overgreb er stort set lige så stor som 

andelen af kvinder. Det skal dog bemærkes, at usikkerheden med disse andele er 

stor og at der ikke på baggrund af disse resultater kan siges at være – eller ikke 

være – en reel forskel på, hvor mange mænd og kvinder der oplever sådanne 

hændelser i kultur- og foreningslivet. 

Karakteren af sexisme og sexchikane 

1,8%

1,6%

0,5%

0,4%

0,3%

3,4%

5,0%

2,1%

0,4%

0,0%

2,5%

4,3%

1,9%

0,0%

0,1%

6,8%

8,1%

3,3%

0,9%

0,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Sexisme

Sexchikane

Uønskede seksuelle tilnærmelser

Seksuelt pres

Seksuelle overgreb

Sexisme

Sexchikane

Uønskede seksuelle tilnærmelser

Seksuelt pres

Seksuelle overgreb

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til et eller flere af en 
række en række udsagn om, hvorvidt de har oplevet forskellige 

typer hændelser mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Mænd
(n=772)

Kvinder
(n=1.117)



21

2,0%

1,1%

1,3%

0,9%

3,5%

1,7%

1,3%

1,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ytret sexistiske bemærkninger, der var stødende for dig
(for eksempel antydet, at folk af dit køn ikke er egnet til

den slags arbejde eller idræt, du udfører)?

Ignoreret dig udelukkende på grund af dit køn?

Ydmyget dig eller været nedladende over for dig på grund
af dit køn?

Vist, brugt eller delt sexistisk materiale (for eksempel
billeder, historier, vittigheder eller pornografi, som du

fandt stødende)?

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til, hvorvidt de har oplevet sexisme mod dem 
selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Kigges der nærmere på de specifikke udsagn, der ligger 

bag de enkelte typer af hændelser, omtalt på de to 

foregående sider, så viser figuren til venstre udsagn 

kategoriseret som sexistiske. 

Af figuren fremgår det, at det i særlig grad er ytringer 

af stødende sexistiske bemærkninger, som borgerne i 

kultur- og foreningslivet har oplevet mod dem selv 

indenfor de seneste to år. 2% har således svaret ”ja” 

og yderligere 3,5% har svaret delvist til dette udsagn. 

Omtrent 1% af borgerne har svaret ja til et af de øvrige 

udsagn. 1,3% er blevet ydmyget eller oplevet 

nedladende adfærd overfor dem på grund af deres 

køn, 1,1% angiver at være blevet ignoreret udelukkede 

pga. deres køn og 0,9% har fået vist, brugt eller delt 

sexistisk materiale.

SEXISME

Karakteren af sexisme og sexchikane 

Base: n=1.924
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1,6%

1,8%

1,7%

1,0%

1,0%

0,9%

0,7%

3,4%

2,7%

2,2%

1,8%

1,5%

1,0%

0,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Fortalt seksuelle historier eller vittigheder, der var
stødende for dig?

Ytret sig om dit udseende, din krop eller dine seksuelle
aktiviteter på en måde, der var stødende for dig?

Stirret, luret eller trængt sig på, på en måde, der fik dig til
at føle dig utilpas?

Gjort forsøg på at trække dig ind i en diskussion af
seksuelle forhold, som du ikke ønskede?

Inviteret dig med på date, til drinks, middag eller lignende,
selvom du gentagne gange har afslået?

Kaldt eller råbt efter dig på en seksuel måde, der var
stødende for dig?

Foretaget gestikuleringer eller brugt kropssprog af seksuel
karakter, som gjorde dig flov eller fornærmede dig?

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til, hvorvidt de har oplevet sexchikane mod 
dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Borgerne har især oplevet sexchikane i form af at have 

fået fortalt seksuelle historier eller vittigheder, der var 

stødende for dem. 1,6% af borgerne i kultur- og 

foreningslivet har således svaret ja til dette udsagn, 

mens yderligere 3,4% har svaret delvist. 

Af øvrige hændelser præget af sexchikane er det især 

stødende ytringer omkring udseende, krop eller 

seksuelle aktiviteter, der gør sig gældende, samt 

oplevelser, hvor en person har stirret, luret eller 

trængt sig på, på en måde, der fik personen til at føle 

sig utilpas. 

SEXCHIKANE

Karakteren af sexisme og sexchikane 

Base: n=1.924
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1,0%

0,8%

0,6%

0,2%

1,5%

1,5%

0,6%

0,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Rørt dig på en måde, der fik dig til at føle ubehag?

Gjort uønskede forsøg på at etablere et romantisk eller
seksuelt forhold til dig på trods af din indsats for at

modvirke det?

Gjort forsøg på at ae, kæle eller kysse dig, der gik over dine
grænser?

Blottet sig fysisk for dig på en måde, der fik dig til at føle
dig flov eller utilpas?

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til, hvorvidt de har oplevet uønskede seksuelle 
tilnærmelser mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

De uønskede seksuelle og fysiske tilnærmelser er, som 

tidligere beskrevet, mindre forekommende end 

hændelser præget af sexisme og sexchikane. 

1% har svaret ”ja” og yderligere 1,5% har svaret 

”delvist” til, at de er blevet rørt på en måde, der fik 

dem til at føle ubehag.

Stort set tilsvarende andele af borgerne i kultur- og 

foreningslivet har oplevet uønskede forsøg på 

etablering af romantiske eller seksuelle forhold på 

trods af deres indsats for at modvirke det. 

UØNSKEDE SEKSUELLE TILNÆRMELSER

Karakteren af sexisme og sexchikane 

Base: n=1.924
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0,1%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,3%

0,4%

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Har givet dig en følelse af, at du ville kunne opnå en særlig
behandling til gengæld for seksuelle tjenester?

Har fået dig til at frygte hævngerrighed eller forskels-
behandling for ikke at være seksuelt samarbejdsvillig?

Har behandlet dig dårligt, fordi du nægtede at have sex
med vedkommende?

Gjorde dig bange for, at du ville blive behandlet dårligt,
hvis du ikke samarbejdede seksuelt?

Forsøgt at have sex med dig uden dit samtykke eller imod
din vilje, men uden det lykkedes?

Haft sex med dig uden dit samtykke og imod din vilje?

Andel der har svaret ”Ja” eller ”Delvist” til, hvorvidt de har oplevet seksuelt pres og 
seksuelle overgreb mod dem selv indenfor de seneste to år 

Ja

Delvist

Både hvad angår der fire øverste udsagn omkring 

seksuelt pres og de to nederste udsagn omkring 

seksuelle overgreb, så er der en forholdsvist lille andel, 

bestående af få personer i undersøgelsen, der har 

svaret ”ja” eller ”delvist” til de enkelte udsagn. 

Der er således ingen markante forskelle i forekomsten 

af de forskellige udsagn om seksuelt pres og seksuelle 

overgreb, på baggrund af resultaterne i figuren til 

venstre. 

SEKSUELT PRES OG SEKSUELLE OVERGREB

Karakteren af sexisme og sexchikane 

Base: n=1.924
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Flest har forsøgt at lade som om, det ikke påvirkede 

dem, hvilket gælder for 47% af de, der har været udsat 

for en hændelse af den ene eller den anden type. 

37% har forsøgt at undgå den pågældende personer og 

37% har forsøgt at glemme situationen. Disse mere 

passive reaktionsformer benyttes således især af 

borgerne. 

Ligeledes gælder det dog, at 37% fortalte om 

hændelsen til andre og 37% diskuterede situationen 

med en eller flere personer i deres omgangskreds. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at blot 4% angiver, 

at de har anmeldt hændelsen til foreningen eller 

organisationen, mens 17% angiver, at de ikke gjorde 

noget. 

BORGERNE HAR AGERET OG REAGERET PÅ EN LANG RÆKKE FORSKELLIGE MÅDER PÅ BAGGRUND AF DE 
OPLEVELSER, DE HAR HAFT, HVOR DE SELV HAR VÆRET UDSAT FOR EN HÆNDELSE

Håndtering af hændelser

47%

37%

37%

37%

37%

20%

15%

11%

7%

4%

2%

1%

1%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hvordan du reagerede efter at være blevet udsat for sexisme eller sexchikane 

Jeg lod som om det ikke påvirkede mig

Jeg undgik den pågældende person

Jeg forsøgte at glemme situationen

Jeg fortalte om hændelsen til andre

Jeg diskuterede situationen med en eller flere personer i min omgangskreds

Jeg sagde til personen eller personerne, at det skulle stoppe

Jeg bebrejdede mig selv, at situationen opstod

Jeg gjorde grin med den pågældende person

Jeg stoppede i foreningen/organisationen

Jeg anmeldte hændelsen til foreningen/organisationen 

Jeg bad en anden om at sige til personen eller personerne, at det skulle stoppe

Jeg truede med at fortælle det til andre

Jeg truede med at anmelde det

Jeg gjorde ikke noget

Base: n=103
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De reaktioner, der opleves at have den bedste effekt, 

er især at fortælle om hændelsen til andre og at 

diskutere situationen med en eller flere personer i 

omgangskredsen. Her oplever henholdsvis 55% og 

53%, at reaktionen havde en forbedrende virkning på 

situation, mens ingen oplevede en forværrende effekt. 

De resterende oplevede således en uændret situation. 

Det er værd at bemærke, at alle de oplistede 

reaktioner typisk har haft en forbedrende eller 

uændret virkning på situationen, mens det i de 

færreste tilfælde har haft en forværrende virkning. 

Paradoksalt er det desuden, at den mest 

forekommende reaktion – at lade som om, det ikke 

påvirker en – samtidigt er den reaktion, som opleves at 

have den dårligste virkning på situationen. 

DER ER DOG STORE FORSKELLE I DEN OPLEVEDE VIRKNING AF DE FORSKELLIGE REAKTIONER

Håndtering af hændelser

8%

18%

5%

13%

17%

45%

47%

34%

18%

52%

58%

65%

55%

53%

58%

64%

43%

29%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg fortalte om hændelsen til andre (n=38)

Jeg diskuterede situationen med en eller flere
personer i min omgangskreds (n=38)

Jeg undgik den pågældende person (n=38)

Jeg gjorde grin med den pågældende person
(n=11)*

Jeg sagde til personen eller personerne, at det
skulle stoppe (n=21)*

Jeg forsøgte at glemme situationen (n=38)

Jeg lod som om det ikke påvirkede mig (n=48)

Hvilken virkning oplevede du, at dine reaktioner havde på situationen?

Forværrede Uændret Forbedrede

*Note: stor usikkerhed grundet lavt antal respondenter
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TILTAG OG INITIATIVER 
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28%

26%

33%

8%

7%

6%

64%

68%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Der er fastlagt samværsregler, som forbyder sexisme
og sexchikane

Der er fastlagt retningslinjer for, hvorledes
indberetninger og anmeldelser af sexisme og

sexchikane behandles?

Der er givet information om, hvilke klagemuligheder,
som findes i tilfælde af sexisme og sexchikane?

Vi vil gerne vide, om foreningen eller organisationen – efter din opfattelse – har taget 
nogle af nedenstående forholdsregler for at forebygge sexisme og sexchikane.

Nej Ja Ved ikke

Næsten to ud af tre borgere i kultur- og foreningslivet 

ved ikke, om deres forening eller organisation har 

fastlagt samværsregler, som forbyder sexisme og 

sexchikane, om der er fastlagt retningslinjer for 

behandling af indberetninger og anmeldelser og om 

der er givet information om klagemuligheder. Der er 

således i høj grad brug for, at kendskabet øges. 

Resultaterne tyder dog også på, at der er mange 

foreninger og organisationer, der ikke har taget de 

pågældende forholdsregler for at forebygge sexisme 

og sexchikane. Mellem 26% og 33% svarer således 

”nej” til de tre udsagn mens blot 6-8% svarer ”ja”.

UDBREDELSEN AF SAMVÆRSREGLER, BEHANDLING AF INDBERETNINGER OG INFORMATION OM 
KLAGEMULIGHEDER BØR STYRKES – OG DET BØR KENDSKABET HERTIL OGSÅ

Tiltag og initiativer

Base: n=1.924
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SÆRLIGT BØRNE- OG UNGDOMSFORENINGER SER UD TIL AT HAVE TAGET FORHOLDSREGLER (OG 
INFORMERET HEROM) MENS DE ANDRE GRENE AF KULTUR- OG FORENINGSLIVET HALTER EFTER

33%

27%

14%

33%

31%

26%

14%

30%

37%

37%

22%

36%

6%

27%

4%

13%

5%

20%

3%

14%

5%

16%

3%

11%

60%

47%

82%

54%

65%

54%

83%

56%

58%

47%

76%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sports- og fritidsforeninger (n=1.303)

Børne- og ungdomsforeninger (n=202)

Folkeoplysningsforbund (n=637)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=245)

Sports- og fritidsforeninger (n=1.303)

Børne- og ungdomsforeninger (n=202)

Folkeoplysningsforbund (n=637)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=245)

Sports- og fritidsforeninger (n=1.303)

Børne- og ungdomsforeninger (n=202)

Folkeoplysningsforbund (n=637)

Kulturinstitutioner og -organisationer (n=245)

Vi vil gerne vide, om foreningen eller organisationen – efter din opfattelse – har taget nogle af nedenstående forholdsregler for at 
forebygge sexisme og sexchikane.

Nej Ja Ved ikke

Tiltag og initiativer

Der er fastlagt 
samværsregler, som 
forbyder sexisme og 
sexchikane

Der er fastlagt retningslinjer 
for, hvorledes 
indberetninger og 
anmeldelser af sexisme og 
sexchikane behandles?

Der er givet information om, 
hvilke klagemuligheder, som 
findes i tilfælde af sexisme 
og sexchikane?
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Særligt uddannelse og information til ledere, vurderes 

at være et fordelagtigt instrument af borgerne. 44% 

angiver således dette som et forslag til, hvordan man 

kan komme sexisme og sexchikane i kultur- og 

foreningslivet til livs. 

Også uddannelse og information til frivillige (38%) og 

medlemmer (26%) samt nultolerancepolitik (31%), 

information og oplysning på hjemmeside (28%) og i 

vedtægter, vurderes fordelagtige. 

UDDANNELSE OG INFORMATION ANSES SOM VÆRENDE FORDELAGTIGE INSTRUMENTER

Tiltag og initiativer

44%

38%

31%

28%

26%

25%

19%

11%

6%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har du nogen forslag til, hvordan man kan komme sexisme og sexchikane i kultur- og 
foreningslivet til livs?

Base: n=1.924

Uddannelse og information til ledere

Uddannelse og information til alle frivillige 

Nultolerance ved ethvert tilfælde af sexisme og sexchikane med bortvisning

Information og oplysning på hjemmeside 

Uddannelse og information til alle medlemmer

Information og oplysning i vedtægter

Information og oplysning ved opslag på sociale medier

Fællesarrangementer, hvor forslag til løsninger og problemer adresseres

Andet

Nej / Ved ikke
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KATEGORISERING AF UDSAGN BRUGT I ANALYSEN

Kategori Spørgsmål

Sexisme

• Ignoreret dig udelukkende på grund af dit køn?

• Vist, brugt eller delt sexistisk materiale (for eksempel billeder, historier, vittigheder eller pornografi, som du fandt stødende)?

• Ytret sexistiske bemærkninger, der var stødende for dig (for eksempel antydet, at folk af dit køn ikke er egnet til den slags arbejde eller idræt, du udfører)?

• Ydmyget dig eller været nedladende over for dig på grund af dit køn?

Sexchikane

• Fortalt seksuelle historier eller vittigheder, der var stødende for dig?

• Kaldt eller råbt efter dig på en seksuel måde, der var stødende for dig?

• Gjort forsøg på at trække dig ind i en diskussion af seksuelle forhold, som du ikke ønskede (for eksempel diskutere eller kommentere dit sexliv)?

• Ytret sig om dit udseende, din krop eller dine seksuelle aktiviteter på en måde, der var stødende for dig?

• Foretaget gestikuleringer eller brugt kropssprog af seksuel karakter, som gjorde dig flov eller fornærmede dig?

• Stirret, luret eller trængt sig på, på en måde, der fik dig til at føle dig utilpas?

• Inviteret dig med på date, til drinks, middag eller lignende, selvom du gentagne gange har afslået?

Uønskede seksuelle 
tilnærmelser

• Blottet sig fysisk for dig på en måde, der fik dig til at føle dig flov eller utilpas?

• Gjort uønskede forsøg på at etablere et romantisk eller seksuelt forhold til dig på trods af din indsats for at modvirke det?

• Rørt dig på en måde, der fik dig til at føle ubehag?

• Gjort forsøg på at ae, kæle eller kysse dig, der gik over dine grænser?

Seksuelt pres

• Har givet dig en følelse af, at du ville kunne opnå en særlig behandling til gengæld for seksuelle tjenester?

• Har fået dig til at frygte hævngerrighed eller forskelsbehandling for ikke at være seksuelt samarbejdsvillig?

• Har behandlet dig dårligt, fordi du nægtede at have sex med vedkommende?

• Gjorde dig bange for, at du ville blive behandlet dårligt, hvis du ikke samarbejdede seksuelt?

Seksuelle overgreb
• Forsøgt at have sex med dig uden dit samtykke eller imod din vilje, men uden det lykkedes?

• Haft sex med dig uden dit samtykke og imod din vilje?

Kategorisering af udsagn
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