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Indstilling af gruppen af journalister på Politiken bag den dagsordensættende dækning af oprø-
ret mod sexisme 
  
Udløst at Sofie Lindes aktivistiske tale ramte andenbølgen af #MeToo i dette efterår Danmark med 
overraskende kraft og store konsekvenser.  
  
Det mest bemærkelsesværdige og betydningsfulde ved bølgen har været, at et stort antal kvinder 
og en del mænd er stået frem med navn i branche efter branche i oprøret mod sexistisk kultur, 
grænseoverskridende adfærd og magtmisbrug på arbejdspladsen. 
  
De ekstraordinære kollektive initiativer er stort set alle blevet offentliggjort og dækket journalistisk 
i Politiken igennem publicering af underskiftsindsamlinger, en lang række personlige vidnesbyrd og 
mange opfølgende artikler. 
  
Det startede i mediebranchen, hvor 1615 kvinder skrev under på en støtteerklæring til Sofie Linde. 
Udover alle navnene og række eksempler på konkrete oplevelser med den sexistiske kultur, bragte 
Politiken 8 efterprøvede beretninger om seksuel chikane fra kvindelige praktikanter, studenter-
medhjælpere og løstansatte i mediebranchen. Vægten i dækningen blev lagt på denne gruppe, 
fordi især yngre kvinder i usikre ansættelser udsættes for sexisme og seksuel magtudøvelse i me-
diebranchen. 
  
Herefter fulgte 79 vidnesbyrd om sexisme fra kvinder i dansk politik, hvor 322 kvinder på Politikens 
forside skrev under på, at de har oplevet eller været vidner til sexisme – fra nedsættende kom-
mentarer til deciderede overgreb.  Derefter fulgte et stort antal vidnesbyrd fra hospitalsansatte, 
musikbranchen, universitetsforskere og senest ansatte og aktive i fagbevægelsen. 
  
Alle initiativerne blev bragt på forsiden af Politiken og har det til fælles, at de ikke indeholder an-
klager rettet mod enkeltpersoner, men bygger på deltagernes konkrete erfaringer med sexisme, 
krænkede adfærd og overgreb. 
  
De har hver især fungeret som murbrækkere, der med høj fart har været med til at flytte hegns-
pæle i sexismedebatten. 
  
I dansk politik har partiledere og toneangivende politikere fortalt om, hvordan de 322 kvinders op-
råb har været øjenåbnende i forhold til de undersøgelser og interne opgør, de fremadrettet vil 
tage. Blandt andet har tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand i Venstre, Karsten 
Lauritzen, åbent fortalt om, hvordan opråbet fra de 322 kvinder direkte satte gang i hans refleksio-
ner om sin egen måde at behandle kvinder på og om kvindesynet bredt set på Christiansborg.  
  
I musikbranchen indsamlede Politiken 97 vidnesbyrd, der tegner et billede af en kultur, hvor kvin-
der udover uønsket seksuel opmærksomhed, opfordres til at lyve sig yngre og ikke krediteres for 
deres arbejde. Yderligere 13 kvindelige musikere og branchefolk medvirkede med navngivne cita-
ter eller med ansigt i dækningen. Også i denne branche har det store antal vidnesbyrd givet anled-
ning til selvransagelse hos magthaverne. 
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På universiteter og professionshøjskoler har 689 forskeres opråb om sexistisk tændt op under en 
debat om, hvordan strukturer med mange løse ansættelser kan være en grobund for sexisme og 
dårlig behandling af mennesker. Det samme gør sig gældende i sundhedssystemet, hvor eksempel-
vis yngre læger er afhængige af overordnedes accept og godkendelse for at komme videre i syste-
met og deres personlige karriere.  
  
Opråbet fra fagbevægelsen sætter en tyk streg under nødvendigheden af tydelige markeringer: 
selv blandt de organisationer, der skal sikre ordentlige forhold for medarbejderne på arbejdsplad-
serne, er der problemer med sexisme og sexchikane.    
  
Dækningen har involveret en større gruppe journalister, der har arbejdet intenst med mange føl-
somme kilder og vidnesbyrd. Det har taget timer og dage at etablere fortrolighed med kilderne. 
Dækningen har affødt en lang række kritiske artikler. 
  
Samlet set har der været tale om dagsordensættende journalistik, der har flyttet opfattelsen af 
problemerne med seksuel chikane og graden af reel ligestilling på det danske arbejdsmarked. 
  
Vi indstiller derfor gruppen bag afdækningen af oprøret mod sexisme i Danmark: 
Ida Herskind, Camilla Stockmann, Emilie Maarbjerg Mørk, Lea Wind-Friss, Pernille Jensen, Bo Søn-
dergaard, Kirsten Nilsson, Jakob Hvide Beim, Anders Bæksgaard, Renna Rose Agger Jørgensen, 
Laura Aller Jónasdóttir, Emilie Urenfeldt Fog, Anja Søndergaard, Michael Olsen, Michael Thykier og 
Lisa Seidelin.    
  
Indstillet af souschef på Politikens indlandsredaktion Peter Schøler og kulturredaktør Mette David-
sen-Nielsen 
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Indhold 
 
MEDIERNE 
 
September 2020  

”Det sker stadig”: 701 kvinder støtter Sofie Lindes protest mod sexisme i danske medier 

(10. september 2020, klokken 20:00, web) 

Lumre sms’er og en hånd direkte ind under bh’en: Kvinderne bag stor underskriftindsam-

ling har selv oplevet sexisme i mediebranchen (10. september 2020, web) 

Det sker stadig (11. september 2020, print) 

701 kvinder støtter Sofie Linde (11. september 2020, print) 

Mediechefer: Vi tager kvinderne dybt alvorligt (11. september 2020, print) 

Flere mediechefer kan ikke genkende sexistisk kultur: ”Det er ikke mit indtryk, at vi har en 

sexistisk kultur på TV2” (11. september 2020, klokken 09:02, web) 

Se den endelige liste: Det væltede ind med underskrifter. Her er alle de 1.615 kvinder, der 

har skrevet under på støttebrev til Sofie Linde (12. september 2020, klokken 13:52, web) 

1615 kvinder støtter protest mod sexisme i Medierne (13. september 2020, print) 

Hård kritik af mediebranchens topchefer (18. september 20202, klokken 21:46, web) 

Kender du typen? Her er profilen på en sexchikanør (19. september 2020, klokken 01:27, web) 

Nogle er særligt udsatte: Hvad vil DU gøre, hvis din chef spørger, om du vil med på hotel 

og dyrke sex? (19. september 2020, web) 

 

POLITIKERNE 
September 2020 

322 kvinder i dansk politik i opråb mod sexisme og overgreb (26. september 2020, print) 

Sexismeberetninger vælger ind: Ingen kan længere sige, at det ikke sker hos os (26. septem-

ber 2020, print) 

Partier reagerer på kvinders opråb: ”Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser de 

her udsagn (26. september 2020, print) 

Lad ikke flere blive en del af os (26. september 2020, print) / En blandt os (26. september 2020, 

print) 

 

HOSPITALERNE 
Oktober 2020 

En strøm af sexismeberetninger starter opgør på hospitalerne (2. oktober 2020, print) 

Seks kvinder deler oplevelser med sexisme i lægeverden (2. oktober 2020, print) 

- Læge: Så begyndte han at knappe bukserne op 

- Studerende: Patienter onanerer, når jeg er der  

- Beretning: Læge delte sygeplejersker op i, om de var ’fuckable’ 

Overlæger: De, der ikke vil rette ind, må jo ryge ud (2. oktober 2020, print) 

Meningsmåling: Arbejdspladserne svigter indsatsen mod krænkelser og chikanerier (2. ok-

tober 2020, print) 

 

 
MUSIKERNE 
Oktober 2020 

Nu siger de fra: Kvinder i dansk musik skal være unge og ’fuckable’, og der må ikke være 

for mange af dem (2. oktober 2020, web) 

Læs musikernes vidnesbyrd: ”Han underholdt med, at han kunne lugte på os, når vi havde 

menstruation” (2. oktober 2020, klokken 18:27, web) 

Dansk musik har et problem med kvinder (3. oktober 2020, print) 

Gennemsyret: Kvinder i dansk musik skal være unge og fuckable, og der kan ikke være for 

mange dem (3. oktober 2020, print) 

Udvalgte vidnesbyrd om sexisme i musikbranchen (3. oktober 2020, print) 

Radiostationer om at kvinder skal lyve om deres alder: ”Ofte ved vi ikke, hvordan en ny ar-

tist ser ud, når vi hører en sang” (3. oktober 2020, klokken 08:08, web) 
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Pladeselskabsdirektør: ”Det bliver jeg virkelig, virkelig ked af at høre” (3. oktober 2020, klok-

ken 12:52, web) 

Bookingdirektør: ”Jeg tror også, at vi kvinder kan gøre noget selv” (3. oktober 2020, klokken 

15:35, web)  

Hun skrev om sexisme i musiklivet: ”Jeg har modtaget hadbeskeder og tomme trusler fra 

advokater” (4. oktober 2020, klokken 08:37, web)  

Dansk Musiker Forbund om sexisme i branchen: Når Cardi B, Rihanna og Beyoncé står 

letpåklædte på en scene, sælger de sig på noget andet end musikken (4. oktober 2020, klokken 

16:03, web) 

”Dine udtalelser er helt tonedøve”: Musikere er i oprør mod formand efter udtalelser om 

sexisme (6. oktober 2020, klokken 13:07, web) 

 

Forskerne 
689 forskere oplever sexistisk adfærd universitetsverdenen (9. oktober 2020, print) 

689 underskrifter mod sexisme i dansk forskning (9. oktober 2020, print) 

Forsker bag underskriftindsamling mod sexisme: Jeg havde på en måde håbet, ingen ville 

skrive under (9. oktober 2020, print) 

Rektorer: Vi ved godt, at sexisme findes (9. oktober 2020, print) 

Minister: Den sexistiske kultur i forskerverdenen skal stoppe (9. oktober 2020, print) 

 

FAGFORENINGERNE 
Opråb i fagbevægelsen: Vi kræver et godt arbejdsmiljø af andre, men har selv en sexistisk 

kultur (28. oktober 2020, print) 

Sexisme findes også i fagbevægelsen (28. oktober 2020, print) 

FH-formand: Jamen, det er jo fuldstændig forfærdeligt (28. oktober 2020, print) 

Opgør med sexisme: ”Det er ikke kun noget, jeg har oplevet. Det er noget, rigtig mange op-

lever på tværs af alle fagforeningerne” (28. oktober 2020, print) 
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Sexisme i mediebranchen: 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918452/701-kvinder-støtter-Sofie-Lindes-protest-mod-se-
xisme-i-danske-medier 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918439/Kvinderne-bag-stor-underskriftsindsamling-har-
selv-oplevet-sexisme-i-mediebranchen 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918459/Flere-mediechefer-kan-ikke-genkende-sexistisk-
kultur-»Det-er-ikke-mit-indtryk-at-vi-har-en-sexistisk-kultur-på-TV-2« 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7922953/Det-v%C3%A6ltede-ind-med-underskrifter.-Her-er-
alle-de-1.615-kvinder-der-har-skrevet-under-p%C3%A5-st%C3%B8ttebrev-til-Sofie-Linde 
 
Opfølgning på mediebranchen: 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7929763/H%E2%80%8Bvad-vil-DU-gøre-hvis-din-chef-spør-
ger-om-du-vil-med-på-hotel-og-dyrke-sex 
 
https://politiken.dk/kultur/medier/art7929765/Her-er-profilen-på-en-sexchikanør 

mailto:cavlingjuryadgang@gmail.com
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918452/701-kvinder-støtter-Sofie-Lindes-protest-mod-sexisme-i-danske-medier
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918452/701-kvinder-støtter-Sofie-Lindes-protest-mod-sexisme-i-danske-medier
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918439/Kvinderne-bag-stor-underskriftsindsamling-har-selv-oplevet-sexisme-i-mediebranchen
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918439/Kvinderne-bag-stor-underskriftsindsamling-har-selv-oplevet-sexisme-i-mediebranchen
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918459/Flere-mediechefer-kan-ikke-genkende-sexistisk-kultur-
https://politiken.dk/kultur/medier/art7918459/Flere-mediechefer-kan-ikke-genkende-sexistisk-kultur-
https://politiken.dk/kultur/medier/art7922953/Det-v%C3%A6ltede-ind-med-underskrifter.-Her-er-alle-de-1.615-kvinder-der-har-skrevet-under-p%C3%A5-st%C3%B8ttebrev-til-Sofie-Linde
https://politiken.dk/kultur/medier/art7922953/Det-v%C3%A6ltede-ind-med-underskrifter.-Her-er-alle-de-1.615-kvinder-der-har-skrevet-under-p%C3%A5-st%C3%B8ttebrev-til-Sofie-Linde
https://politiken.dk/kultur/medier/art7929763/H%E2%80%8Bvad-vil-DU-gøre-hvis-din-chef-spørger-om-du-vil-med-på-hotel-og-dyrke-sex
https://politiken.dk/kultur/medier/art7929763/H%E2%80%8Bvad-vil-DU-gøre-hvis-din-chef-spørger-om-du-vil-med-på-hotel-og-dyrke-sex
https://politiken.dk/kultur/medier/art7929765/Her-er-profilen-på-en-sexchikanør
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https://politiken.dk/kultur/medier/art7929766/Hård-kritik-af-mediebranchens-topchefer 
 
 
Sexisme i musikbranchen: 
 
https://politiken.dk/kultur/musik/art7938216/Nu-siger-de-fra-Kvinder-i-dansk-musik-skal-
v%C3%A6re-unge-og-fuckable-og-der-m%C3%A5-ikke-v%C3%A6re-for-mange-af-dem 
 
https://politiken.dk/kultur/art7947634/L%C3%A6s-musikernes-vidnesbyrd-%C2%BBHan-under-
holdt-med-at-han-kunne-lugte-p%C3%A5-os-n%C3%A5r-vi-havde-menstruation%C2%AB 

 
 
https://politiken.dk/kultur/art7948074/%C2%BBJeg-har-modtaget-hadbeskeder-og-tomme-trus-
ler-fra-advokater%C2%AB 
 
https://politiken.dk/kultur/art7949332/%C2%BBJeg-tror-ogs%C3%A5-at-vi-kvinder-kan-
g%C3%B8re-noget-selv%C2%AB 
 
https://politiken.dk/kultur/musik/art7948146/%C2%BBDet-bliver-jeg-virkelig-virkelig-ked-af-at-
h%C3%B8re%C2%AB 
 
https://politiken.dk/kultur/musik/art7946453/%C2%BBOfte-ved-vi-ikke-hvordan-en-ny-artist-ser-
ud-n%C3%A5r-vi-h%C3%B8rer-en-sang%C2%AB 
https://politiken.dk/kultur/musik/art7949656/N%C3%A5r-Cardi-B-Rihanna-og-Beyonc%C3%A9-
st%C3%A5r-letp%C3%A5kl%C3%A6dte-p%C3%A5-en-scene-s%C3%A6lger-de-sig-p%C3%A5-noget-
andet-end-musikken 
 
https://politiken.dk/kultur/musik/art7950492/%C2%BBDine-udtalelser-er-helt-to-
ned%C3%B8ve%C2%AB-Musikere-er-i-opr%C3%B8r-mod-formand-efter-udtalelser-om-sexisme 

 
 
 
 

https://politiken.dk/kultur/medier/art7929766/Hård-kritik-af-mediebranchens-topchefer
https://politiken.dk/kultur/musik/art7938216/Nu-siger-de-fra-Kvinder-i-dansk-musik-skal-v%C3%A6re-unge-og-fuckable-og-der-m%C3%A5-ikke-v%C3%A6re-for-mange-af-dem
https://politiken.dk/kultur/musik/art7938216/Nu-siger-de-fra-Kvinder-i-dansk-musik-skal-v%C3%A6re-unge-og-fuckable-og-der-m%C3%A5-ikke-v%C3%A6re-for-mange-af-dem
https://politiken.dk/kultur/art7947634/L%C3%A6s-musikernes-vidnesbyrd-%C2%BBHan-underholdt-med-at-han-kunne-lugte-p%C3%A5-os-n%C3%A5r-vi-havde-menstruation%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/art7947634/L%C3%A6s-musikernes-vidnesbyrd-%C2%BBHan-underholdt-med-at-han-kunne-lugte-p%C3%A5-os-n%C3%A5r-vi-havde-menstruation%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/art7948074/%C2%BBJeg-har-modtaget-hadbeskeder-og-tomme-trusler-fra-advokater%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/art7948074/%C2%BBJeg-har-modtaget-hadbeskeder-og-tomme-trusler-fra-advokater%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/art7949332/%C2%BBJeg-tror-ogs%C3%A5-at-vi-kvinder-kan-g%C3%B8re-noget-selv%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/art7949332/%C2%BBJeg-tror-ogs%C3%A5-at-vi-kvinder-kan-g%C3%B8re-noget-selv%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/art7948146/%C2%BBDet-bliver-jeg-virkelig-virkelig-ked-af-at-h%C3%B8re%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/art7948146/%C2%BBDet-bliver-jeg-virkelig-virkelig-ked-af-at-h%C3%B8re%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/art7946453/%C2%BBOfte-ved-vi-ikke-hvordan-en-ny-artist-ser-ud-n%C3%A5r-vi-h%C3%B8rer-en-sang%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/art7946453/%C2%BBOfte-ved-vi-ikke-hvordan-en-ny-artist-ser-ud-n%C3%A5r-vi-h%C3%B8rer-en-sang%C2%AB
https://politiken.dk/kultur/musik/art7949656/N%C3%A5r-Cardi-B-Rihanna-og-Beyonc%C3%A9-st%C3%A5r-letp%C3%A5kl%C3%A6dte-p%C3%A5-en-scene-s%C3%A6lger-de-sig-p%C3%A5-noget-andet-end-musikken
https://politiken.dk/kultur/musik/art7949656/N%C3%A5r-Cardi-B-Rihanna-og-Beyonc%C3%A9-st%C3%A5r-letp%C3%A5kl%C3%A6dte-p%C3%A5-en-scene-s%C3%A6lger-de-sig-p%C3%A5-noget-andet-end-musikken
https://politiken.dk/kultur/musik/art7949656/N%C3%A5r-Cardi-B-Rihanna-og-Beyonc%C3%A9-st%C3%A5r-letp%C3%A5kl%C3%A6dte-p%C3%A5-en-scene-s%C3%A6lger-de-sig-p%C3%A5-noget-andet-end-musikken
https://politiken.dk/kultur/musik/art7950492/%C2%BBDine-udtalelser-er-helt-toned%C3%B8ve%C2%AB-Musikere-er-i-opr%C3%B8r-mod-formand-efter-udtalelser-om-sexisme
https://politiken.dk/kultur/musik/art7950492/%C2%BBDine-udtalelser-er-helt-toned%C3%B8ve%C2%AB-Musikere-er-i-opr%C3%B8r-mod-formand-efter-udtalelser-om-sexisme

