Repræsentation af køn og etnicitet på Folkemødet
2019
Undersøgelsens formål
Formålet med undersøgelsen er at kortlægge repræsentation af køn og etnicitet på Folkemødet 2019.
Det er fundamentalt for den demokratiske dialog, at de, der gives taletid på Folkemødet, afspejler
samfundet, hvad angår køn og etnicitet. Denne bestræbelse ligger i tråd med Folkemødets
eksplicitte formål om at ”styrke demokratiet og dialogen i Danmark”1.
Opgørelsen omfatter Folkemødets 1.812 debatter med i alt 6.4212 debatdeltagelser3. Det skal dog
bemærkes, at Folkemødets 1.812 debatter skal ses i lyset af et samlet antal events på ca. 3.000, der
udover debatterne bl.a. omfatter workshops og arrangementer med sport og kultur.
Debatarrangementerne er valgt som undersøgelseskriterium, fordi de udgør kernen i Folkemødet og
samtidig giver et billede af, hvem der sætter rammerne for dialogen og hvem der gives taletid.
Det er i år sjette år i træk, at KVINFO gennemfører en undersøgelse af kønsrepræsentation på
Folkemødet med udgangspunkt i debatarrangementerne. For tredje år i træk indeholder
undersøgelsen også en opgørelse over repræsentationen af etniske minoriteter på Folkemødet.

Undersøgelsens hovedresultater
Kønsrepræsentation 2019
Overvægt af mandlige debatdeltagere
Ud af de 6.421 debatdeltagelser, der er registreret til Folkemødets 1.812 debatarrangementer, ser
fordelingen på køn således ud:



41,6 % kvindelige deltagelser (svarende til 2.674 kvindelige debatoptrædener)
58,4 % mandlige deltagelser (svarende til 3.747 mandlige debatoptrædener)

Fremgang i kvindelige debatdeltagere i forhold til 2018
For fjerde år i træk er der en positiv udvikling i forhold til kønsbalance. Hvor fremgangen i
kvindelige debatdeltagelser de seneste tre år har været på beskedne 1 procentpoint4, viser dette års
analyse en fremgang på ca. 4 procentpoint. Således var andelen af kvindelige debatdeltager 37,4 % i
2018 mod 41,6 % i år.
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https://folkemoedet.dk/om/
Ud over de 6421 debatdeltagelser var der 5 debatdeltagelser bestående af 4 debattører, der ved registreringen blev identificeret som non-binære. Fordi denne
gruppe er så lille og kun udgør 0,07 % af det samlede antal debatdeltagelser, er denne gruppe udeladt af analysen.
3 ’Debatdeltagelser’ henviser til at flere af deltagerne går igen i flere debatter, hvorfor der altså ikke menes unikke deltagere, men derimod samlet antal
debatdeltagelser eller optrædener. I den tilhørende grafik er debatdeltagelser for overskuelighedens skyld kaldt debatdeltagere.
4 Eksempelvis steg andelen af kvindelige debatdeltagelser fra 36,5 % i 2017 til 37,4 % i 2018, altså ca. 1 procentpoint.
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Debattemaer domineret af mænd
Ser man nærmere på de 15 temaer, som Folkemødets debatter er inddelt i, er mandlig deltagelse i
overtal i 14 ud af 15 kategorier. Der er dog sket en positiv fremgang i kønsfordelingen, da 9 ud af
15 temaer ligger indenfor det man kalder normalområdet med en 40/60 procent fordeling kvinder og
mænd imellem. Ligesom de senere år tegner der sig et mønster, hvor mandlige deltagere i særlig
stor grad dominerer de traditionelt set ’hårde’ temaer, mens kvindelige deltagere i højere grad er
repræsenteret i de traditionelt set ’bløde’ temaer.
Temaer med højest andel mandlige deltagere:
 Forsvarspolitik: 13 % kvinder og 87 % mænd (92 deltagere i alt)
 Økonomi, finans og skat: 32 % kvinder og 68 % mænd (257 deltagere i alt)
 Klima og energi: 34 % kvinder og 66 % mænd (681 deltagere i alt)
 Vækst, erhverv og beskæftigelse: 35 % kvinder og 65 % mænd (867 deltagere i alt)
Temaer med højest andel kvindelige deltagere:
 Børn, unge og undervisning: 51 % kvinder og 49 % mænd (706 deltagere i alt)
 Sundhed, omsorg og forebyggelse: 49 % kvinder og 51 % mænd (1.212 deltagere i alt)
 Socialpolitik og integration: 46 % kvinder og 54 % mænd (283 deltagere i alt)
 Uddannelse og forskning: 44 % kvinder og 56 % mænd (438 deltagere i alt)
Kvinder snakker om køn og ligestilling
Ser man på de arrangementer – på tværs af temaerne – hvor kvinderne dominerer, er der desuden en
tendens til, at de handler om ligestilling eller køn. Her er nogle eksempler på sådanne debatter fra
de mere ’hårde’ temaer:





Kvinder, frihed og aktier: Kom i gang med at investere! (tema: Økonomi, finans og skat)
Kvinder kan da ikke køre stor bil – vel? (tema: Transport og byggeri)
Ligestillings-Lykkehjulet (tema: Økonomi, finans og skat)
Køn – biologi eller valg? Kan det ikke være lige meget? (tema: Retspolitik)

Repræsentationen af etniske minoriteter 2019
Ud af de 6.421 debatdeltagelser, der er registreret til Folkemødets 1.812 debatarrangementer, ser
fordelingen på etnicitet således ud:




Etnisk majoritet = 96,1 % (6.169 deltagere)
Etnisk minoritet med ikke-vestlig baggrund = 2,1 % (137 deltagere)
Etnisk minoritet med vestlig baggrund = 1,8 % (115 deltagere)

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde indvandrere og efterkommere i 2019 knap 14 % af den danske
befolkning – heraf var 5 % indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og 8,8 % indvandrere og

efterkommere fra ikke-vestlige lande5. Især er gruppen af ikke-vestlige indvandrere og
efterkommere således stærkt underrepræsenteret ved Folkemødets debatarrangementer, idet blot 2,1
% af deltagerne kan betegnes som etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund – holdt op imod
8,3 % i baggrundsbefolkningen, og kun 1,8 % af deltagerne kan betegnes som etniske minoriteter
med vestlig baggrund – holdt op imod 5 % i baggrundsbefolkningen.
Kønsfordelingen blandt etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund
Ud af de 137 debatdeltagelser med etnisk minoritetsbaggrund fra ikke-vestlige lande var:



70 deltagelser med kvinder – svarende til 51,1 %
67 deltagelser med mænd – svarende til 48,9 %

Kønsfordelingen blandt etniske minoriteter med vestlig baggrund
Ud af de 115 debatdeltagelser med etnisk minoritetsbaggrund fra vestlige lande var:



40 deltagelser med kvinder – svarende til 34,8 %
75 deltagelser med mænd – svarende til 65,2 %

Her er det dog vigtigt at bemærke, at mange af de optalte deltagere går igen i flere debatter. Dette
gælder både blandt debatternes majoritets- og minoritetsetniske deltagere, men giver især udslag i
den etniske minoritetskategori. Fx står Abdel Aziz Mahmoud, Mozhdeh Ghasemiyani og Imran
Rashid for 18 ud af de 137 debatdeltagelser for deltagere med etnisk minoritetsbaggrund fra ikkevestlige lande. André Rogaczewski, Dominic Schroeder og Selina Juul står for 22 ud af de 115
debatdeltagelser for deltagere med etnisk minoritetsbaggrund fra vestlige lande.
Debatter om integrationsrelaterede problematikker
Ser man nærmere på hvilke debatter, personerne med ikke-vestlig minoritetsbaggrund deltager i, ses
der en tendens til, at deltagerne debatterer emner, der har med etniske minoritetsspørgsmål og
integration at gøre, som fx følgende debatter, der alle hører under temaet ”Socialpolitik og
integration” – hvori størstedelen af deltagerne med ikke-vestlig minoritetsbaggrund befinder sig:




En god mand for en udenlandsk kone?
‘Paradigmeskiftet’ – når symbolpolitik bliver praksis
Ud af køkkenet – etniske minoritetskvinder i beskæftigelse

Se Danmarks Statistiks tal på Indvandrere og efterkommere fra 2019 2. kvartal: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-ogefterkommere/indvandrere-og-efterkommere
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Datasæt og metode
Undersøgelsens datasæt består af Folkemødets interne dokument over samtlige tilmeldte til
Folkemødet, som det så ud den 27. maj 2019. Der skal derfor tages det forbehold, at der i de
resterende dage inden Folkemødets start den 13. juni kan være kommet flere debattører til. Trods
dette lå programmet på tidspunktet for opgørelsen ret fast, og de enkelte debattører, som er blevet
tilføjet i dagene op til Folkemødet, vurderes ikke at have den store betydning for undersøgelsens
overordnede konklusioner.
Konkret er debatdeltagernes køn og etnicitet kodet på baggrund af deres navn kombineret med
research på internettet. Flere af deltagerne udgøres af offentlige personligheder, hvorfor information
vedrørende etnicitet er tilgængeligt online. Men der kan være fejlkilder i de tilfælde, det ikke har
ladet sig gøre at finde tilstrækkelig information om deltagere.

Begrebsafklaring
Køn
Undersøgelsen beskæftiger sig med deltagere i kønskategorierne mænd og kvinder – identificeret på
baggrund af registreringerne ved tilmelding til debatterne. Vi er opmærksomme på, at fokus på
kategorierne mænd og kvinder implicerer en binær kønsforståelse, men da kun 5 debatoptrædener
ud af de i alt 6.421 var registreret som non-binær, har vi i analysen fastholdt dette fokus, der
afspejler majoritetens kønsforståelse.
Etnicitet
Undersøgelsens opgørelser af etnicitet anvender Danmarks Statistiks definitioner for hhv. vestlige
og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere6. Derudover anvendes de samme begreber
vedrørende etniske minoriteter og majoriteter, som i Ansvarlig Presses rapport Dem, vi taler om.
Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier7 fra 2017.
Undersøgelsen opererer derfor med følgende inddelinger:




Etnisk majoritet
Etniske minoriteter fra vestlige lande
Etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande

Konkret er debatdeltagernes etnicitet kodet på baggrund af deres navn kombineret med research på
internettet. Flere af deltagerne er offentlige personligheder, hvorfor information vedrørende etnicitet
er tilgængeligt online. Men der kan være enkelte fejlkilder i de tilfælde, det ikke har ladet sig gøre
at finde tilstrækkelig information om deltagere. Metoden er hentet fra lignenede kvantitative
undersøgelser af etniske minoriteters repræsentation, senest rapporten Dem, vi taler om. Etniske
minoriteter i danske nyhedsmedier fra 2017, som lektor i journalistik Hanne Jørndrup har
Vi har taget udgangspunkt i Danmarks Statistik, der definerer vestlige lande som: EU-28 plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San
Marino, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. Se Danmarks Statistiks rapport
Indvandrere i Danmark 2018 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29445&sid=indv2018
7 Se Dem, vi taler om. Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier fra 2017 her: http://www.mediebedriftene.no/globalassets/tallogfakta/ap_dem-vitaler-om_2017.pdf
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udarbejdet for Ansvarlig Presse. Det er vigtigt at understrege, at Foreningen Folkemødet ikke
registrerer debatdeltagernes etnicitet eller etniske tilhørsforhold, og at opgørelsen på etnicitet
udelukkende er foretaget af KVINFO.
En konsekvens af de valgte kategorier fra Danmarks Statistik er desuden, at de ikke kan rumme
deltagere, der fx har én udenlandsk og én dansk forælder. Analysen medtager dermed ikke den
potentielle racialisering, som nogle debattører mødes med af et hvidt dansk majoritetssamfund.
Eksempler på debattører, der i denne analyse derfor kategoriseres som majoritetsdansker er Jacob
Mchangama og Vincent Hendricks.

