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Politiske skandaler er efterhånden en løbende del af det politiske liv. Medierne går tættere på end 

nogensinde før og grænsen mellem politikernes privatliv og deres politiske liv er mindre klar end 

tidligere. Politiske skandaler kan tage forskellig karakter nogle drejer sig om ulovligheder (fx sort 

arbejde, skattesnyd, overskridelse af hastighedsbegrænsningerne), andre om moral (fx utroskab, 

stort forbrug af alkohol), og andre om forskellige former for inkompetence (fx ikke styr på 

privatøkonomi) og endelig er de skandaler hvor politikeren adfærd i privatlivet går imod 

intensionen i politikernes politik (fx sætter sine børn i privatskole). Fælles for disse såkaldte 

skandaler er at de alle fokuserer på politikeres adfærd ofte direkte i forbindelse med deres privatliv 

og ikke direkte med den de politiske udspil. Altså alt andet end det politiske virke. 

Undersøgelsen afdækker effekten af ”politiske skandaler” på politikernes troværdighed. 

Undersøgelsen er gennemført som et survey-eksperiment hvor forskellige respondentgrupper får 

spørgsmål, hvor der er ændret en lidt i formuleringen. På den måde kan man sammenligne om 

skaber på troværdigheden har forskellig effekt, når om det drejer sig om en Venstrepolitiker eller en 

Socialdemokrat eller en mandlig eller kvindelig folketingspolitiker. Undersøgelsen er tilrettelagt af 

professor Kasper Møller Hansen, ph.d.-stipendiat Yosef Bhatti og ph.d.-stipendiat Asmus Olsen fra 

Institut for Statskundskab – Københavns Universitet i samarbejde Ugebrevet A4. Data er indsamlet 

af analyseinstituttet YouGov Zapera. Der er i alt gennemført 4.030 CAWI-interview 

med befolkningen 18-70 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. – 20. januar 2011”. De 

deskriptive analyser er vægtet på køn, alder, geografi samt partivalg forrige valg for at sikre fuld 

repræsentativitet på disse faktorer. 
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Vi tester seks typer af politiske skandaler i undersøgelsen. Tre af skandalerne sammenligner 

vælgernes vurdering af skandalernes konsekvenser for socialdemokrater i forhold til venstrefolk. De 

tre øvrige sammenligner kvinder i forhold til mænd. 

Nedenfor fokuserer vi på tre elementer i undersøgelsen: 

1) Hvilken type skandale bliver betragtet som den største af vælgerne, gennemsnitligt set? 

2) Betyder skandalepersonens køn og partifarve noget for vælgernes dom? 

3) Hvordan påvirker baggrundskarakteristika for vælgerne deres vurdering af skandalerne? 

 

1) Den største skandale 

I tabel 1 er de seks skandaler rangeret efter i hvor høj grad vælgerne vurderer, at de vil skade en 

politikers troværdighed. Procentandelen er den andel, som vurderer at skandalen i høj grad eller 

meget høj grad vil påvirke troværdigheden. De øverste skandaler er således de værste i vælgernes 

øjne. 
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Tabel 1: Troværdighedstab i forhold til skandaler  

Formulering af skandalen 

Pct. der 

vurderer den i 

høj grad eller i 

meget høj grad 

skadelig 

Forestil dig, at en politiker fra Socialdemokraterne / partiet Venstre 

det seneste år har været fraværende til halvdelen af møderne i de 

folketings-udvalg, politikeren sidder i for at passe sin private 

virksomhed. Hvordan synes du, det vil påvirke den socialdemo-

kratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 

75 

(1.969) 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet 

Venstre er blevet offentligt gældssaneret for 200.000 kr. efter at have 

optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, det påvirke den 

socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 

65 

(1.956) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig folketingspolitiker det senest år 

har været fraværende til halvdelen af møderne i de folketingsudvalg, 

han / hun sidder i pga. børnepasning. Hvordan synes du, det vil 

påvirke hans / hendes troværdighed? 

55 

(1.988) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig folketingspolitiker er blevet 

taget i at køre 170 km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. 

Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes troværdighed? 

50 

(2.005) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig folketingspolitikers ægtefælle 

har snydt for 100.000 kr. i moms i hendes / hans virksomhed. Hvordan 

synes du, det vil påvirke den mandlige / kvindelige folketings-

politikers troværdighed? 

49 

(2.001) 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra Socialdemokraterne / partiet 

Venstre selv betaler for en knæoperation på et privathospital og derved 

går uden om ventelisten på de offentlige hospitaler. Hvordan synes du, 

det påvirke den socialdemokratiske politikers / Venstrepolitikerens 

troværdighed? 

24 

(1.945) 

 

Alle de politiske skandaler vi tester påvirker troværdigheden af politikerne. Som det fremgår af 

tabellen er den mindste skandale i vælgernes øjne at springe køen over på et privathospital, mens 

den største skandale er fravær til møderne for at passe sin private virksomhed. 

Et interessant træk i tabellen er, at vælgerne straffer fravær utrolig højt (55% pga. børn, 75% pga. 

privat virksomhed). Det kan skyldes, at fravær ses som et udtryk for misligholdelse af kontrakten 

med vælgerne – at man simpelthen ikke varetager sit politiske erhverv (løftebrud). Og helt generelt 
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kan det opfattes som, at politikeren simpelthen ikke ”passer sit arbejde”. Dette kan måske være med 

til at forklare, hvorfor netop sagen om fravær ramte Lene Espersen så hårdt. 

 

Gældssanering regnes for den anden værste skandale, hvilket sandsynligvis skyldes, at det bliver 

tilskrevet privatøkonomisk inkompetence. Interessant nok bliver politikere straffet mindre for 

deciderede lovbrud som at køre for stærkt på motorvejen. 

 

Fartoverskridelser og ægtefælles momsbedrageri vurderes omtrent lige hårdt. Der er interessant at 

de to forhold der rent faktisk er ulovlige og ”kun” medfører, der ligger omkring midt i feltet med 

hensyn til vælgernes vurdering af troværdighedstabet. 

 

Endelig vurderer ¼ af de adspurgte, at brugen af privathospitaler medfører troværdighedstab. Det 

kan virke overraskende i lyset af, at sagen om overbetaling til privathospitaler og blokkenes 

generelle uenighed om sundhedspolitikken har domineret debatten i længere tid. Desuden er 

skandalen vinklet forholdsvis hårdt – det understreges i spørgsmål, at politikeren ”går uden om den 

offentlige venteliste”. En mulig forklaring kan være, at mange vælgere selv benytter sig af private 

løsninger – indirekte i form af det frie sygehusvalg og ventetidsgarantier eller direkte, fordi mange 

efterhånden selv har private sundhedsforsikringer via deres arbejdsgiver. 

 

2) Hvem minister troværdighed 

Respondenterne blev delt op i to grupper – et såkaldt spilt sample eksperiment. Den ene gruppe fik 

at vide at en socialdemokrat var involveret i skandalen – den anden fik at vide, at det var en person 

fra partiet venstre. Derved kan vi analysere, om der er forskelle på, hvilken type politiker skandalen 

rammer. Nedenfor ses tre af skandalerne alt efter, om respondenterne fik oplyst, at det var en 

socialdemokrat eller en venstrepolitiker. 
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Tabel 2: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige ”politiske skandaler” 

Spørgsmål Socialdemokrat 

(%) 

Venstrepolitiker 

(%) 

Forskel  

(pct.point) 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre selv 

betaler for en knæoperation på et privathospital 

og derved går uden om ventelisten på de 

offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det 

påvirke den socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

30 

(982) 

16 

(1.027) 
14 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet 

offentligt gældssaneret for 200.000 kr. efter at 

have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes 

du, det påvirke den socialdemokratiske 

politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 

58 

(980) 

68 

(1.029) 
10 

Forestil dig, at en politiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre det 

seneste år har været fraværende til halvdelen af 

møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder 

i for at passe sin private virksomhed. Hvordan 

synes du, det vil påvirke den 

socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

71 

(1.039) 

74 

(970) 
3 

Svarkategorierne var: ”Slet ikke…”, ”I mindre grad…” ”I nogen grad...”, ”I høj grad skade…” og ”I 

meget høj grad skade troværdigheden” og ”ved ikke” Procenterne her er ”i høj grad” og ”i meget 

høj grad” slået sammen. Tallene i parentes er antal svar. 

 

Der er ikke bare forskellige standarder mellem borgere og politikere, men også mellem politikere 

fra forskellige partier. 

Generelt er der en tendens til at vælgerne ser ilde på ”hykleri”. Dvs. politikere vurderes hårdere på 

deres troværdighed, hvis sagen forbryder sig imod partiets officielle politik. Det kommer tydeligst 

til udtryk i eksemplet med privathospitaler, hvor socialdemokrater lider større troværdighedstab end 

venstrefolk. I snit er der 14 pct.-point flere vælgere, som mener, at det i høj eller meget høj grad 

skader socialdemokrater. Vælgerne forventer simpelthen ikke at socialdemokrater benytter sig af 

private tilbud – og bliver derfor desto mere skuffede.  

Den samme effekt – men med omvendt fortegn - ses på spørgsmålet om offentlig gældsernering. 

Her straffes venstrefolk ca. 10 pct-point hårdere. En mulig tolkning er, at venstrefolk i dette tilfælde 
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hykler ved at forbryde sig i mod borgerlige værdier om økonomisk ansvarlighed, og at man generelt 

ikke skal lægge fællesskabet til økonomisk last. 

Endelig ses, at fraværet vurderes omtrent lige hård for begge partier. Dvs. selv dette er den klar 

alvorligste troværdighedsbrud i vælgernes øjne, så der ikke nogen partimæssige forskelle på emnet. 

Dette kunne tyde på, at f.eks. Lene Espersens feriesag potentielt ville have haft samme omfang, hvis 

hun havde været socialdemokrat. Fravær handler sandsynligvis om at overholde sin kontrakt med 

vælgerne, hvilket man vil forvente at alle typer af politikere gør. 

Der er lavet en række lignende eksperimenter, hvor det er kønnet – og ikke partifarven – der 

varierer. Resultaterne ses nedenfor i tabel 3. 

Tabel 3: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige ”politiske skandaler” 

Spørgsmål Mand 

 (%) 

Kvinde  

(%) 

Forskel  

(pct.point) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitikers ægtefælle har snydt for 

100.000 kr. i moms i hendes / hans virksomhed. 

Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige 

/ kvindelige folketingspolitikers troværdighed? 

51 

(1.034) 

46 

(987) 
5 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 

km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. 

Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes 

troværdighed? 

48 

(979) 

51 

(1.042) 
3 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker det senest år har været 

fraværende til halvdelen af møderne i de 

folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. 

børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke 

hans / hendes troværdighed? 

54  

(1.003) 

55 

(1.018) 
1 

Svarkategorierne var: ”Slet ikke…”, ”I mindre grad…” ”I nogen grad...”, ”I høj grad skade…” og ”I 

meget høj grad skade troværdigheden” Procenterne her er ”i høj grad” og ”i meget høj grad” slået 

sammen. Tallene i parentes er antal svar. 

 

Det overordnede indtryk er, at vælgerne vurderer mænd og kvinder ens, når de tager stilling til 

enslydende politiske skandaler. Der er altså umiddelbart ligestilling, hvad angår effekten af politiske 

skandaler. 
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Den eneste målbare forskel i vurderingen af skandalerne er skandalen med momssnyd, og her er det 

manden som det går hårdest ud over. Der er altså noget, der tyder på, at mænd i lidt højere grad 

bliver holdt ansvarlige for deres koner end omvendt. Det kunne tyde på at årsagen til, at der har 

været flere skandaler med kvindelige politikeres mænd end omvendt simpelthen er, at 

kompositionen af ægtefæller er meget forskellig for de to grupper – de kvindelige politikers mænd 

har oftere en selvstændig karriere og har derfor større sandsynlighed for at være involveret i 

skandaler. 

 

Det mest interessante resultat er, at mænd ikke får nogen rabat fra vælgerne, hvad angår fravær 

grundet børnepasning. Igen ser fravær ud til at omhandle en helt basalt kontrakt mellem vælgerne 

og politikerne, som man forventer, at alle politikere skal overholde uanset køn og parti. 

 

3) Hvem straffer politikerne hårdest? 

Vi har nu set på, hvilket typer skandaler, der rammer politikerne hårdest, og om bestemte politikere 

bliver ramt hårdest af bestemte typer skandaler. Til slut ser vi på forskelle mellem vælgere. Er 

mænd fx mere fordømmende end kvinder? Er ældre mere fordømmende end unge osv? 

Nedenstående tabel 4 angiver om vælgere med en række karakteristika vurderer forskellige 

skandaler mildere eller hårdere end andre vælgere (bemærk der er tale om multivariate analyser, så 

det er den unikke betydning af den enkelte variabel, der er tale om): 
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Tabel 4: Hvilke typer vælgere straffer skandaler hårdest? 

 

 
Ældre Mand Jyde Pol. 

interesseret 

Højt-

uddannet 

Har 

børn 

Stemmer 

opposition 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre selv 

betaler for en knæoperation på et privathospital og 

derved går uden om ventelisten på de offentlige 

hospitaler. Hvordan synes du, det påvirke den 

socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

- Mildere - - Mildere - - 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet 

offentligt gældssaneret for 200.000 kr. efter at 

have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes du, 

det påvirke den socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

Hårdere - - - - - Mildere 

Forestil dig, at en politiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre det 

seneste år har været fraværende til halvdelen af 

møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder i 

for at passe sin private virksomhed. Hvordan 

synes du, det vil påvirke den socialdemokratiske 

politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 

- Mildere - - - - - 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitikers ægtefælle har snydt for 

100.000 kr. i moms i hendes / hans virksomhed. 

Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige / 

kvindelige folketingspolitikers troværdighed? 

- Mildere Hårde

re 

- Mildere - - 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 

km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. 

Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes 

troværdighed? 

Hårdere Mildere Hårde

re 

Hårdere - - Hårdere 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker det senest år har været 

fraværende til halvdelen af møderne i de 

folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. 

børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke 

hans / hendes troværdighed? 

Hårdere - - Hårdere - Milder

e 

- 
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Som det fremgår af tabel 4 straffer ældre generelt vores politikere hårdere for skandaler end yngre, 

ligesom mænd måske noget overraskende er mere tilgivende end kvinder. Selv ikke på 

børnepasningseksemplet er kvinder mildere i deres bedømmelse end mænd.  

 

Der er en lille tendens til at straffe mildere på områder, man selv har inde på livet – dvs., at 

respondenter med hjemmeboende børn er mere forstående overfor fravær grundet børnepasning, 

mens højtuddannede måske har større adgang til sundhedsforsikringer og derved har større 

forståelse for anvendelsen af privathospitaler. 

 

Generelt er forskellene mellem grupperne dog relativt beskedne – dvs., at vælgerne er nogenlunde 

enige om, hvor hårde en given forseelse skal sanktioneres. 

 

Endelig har vi set på, om der er nogen grupper, der reagerer særligt på, om det er den ene type eller 

den anden type politiker, der er involveret i skandalen. Der er generelt store forskelle på basis af 

parti. Hvis du stemmer på oppositionen, vurderer du generelt, at en skandale er værre, hvis en 

venstremand var involveret og omvendt. Det viser, at partitilhørsforhold har stor betydning for den 

måde, som vi vurderer politisk information på. 
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Tabel 5: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige ”politiske skandaler” – opdelt på 

respondentens partitilhørsforhold 

Spørgsmål Socialdemo

krat (%) 

Socialdemo

krat (%) 

Venstrepol

itiker (%) 

Venstrepol

itiker (%) 

Respondent stemmer på Regering Opposition Regering Opposition 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre selv 

betaler for en knæoperation på et privathospital 

og derved går uden om ventelisten på de 

offentlige hospitaler. Hvordan synes du, det 

påvirke den socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

46 

(364) 

18 

(416) 

8 

(412) 

24 

(419) 

Forestil dig, at en folketingspolitiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre er blevet 

offentligt gældssaneret for 200.000 kr. efter at 

have optaget dyre forbrugslån. Hvordan synes 

du, det påvirke den socialdemokratiske 

politikers / Venstrepolitikerens troværdighed? 

71 

(397) 

46 

(379) 

65 

(375) 

70 

(463) 

Forestil dig, at en politiker fra 

Socialdemokraterne / partiet Venstre det 

seneste år har været fraværende til halvdelen af 

møderne i de folketingsudvalg, politikeren sidder 

i for at passe sin private virksomhed. Hvordan 

synes du, det vil påvirke den 

socialdemokratiske politikers / 

Venstrepolitikerens troværdighed? 

81 

(403) 

62 

(447) 

66 

(377) 

84 

(404) 

Svarkategorierne var: ”Slet ikke…”, ”I mindre grad…” ”I nogen grad...”, ”I høj grad skade…” og ”I meget 

høj grad skade troværdigheden” og ”ved ikke” Procenterne her er ”i høj grad” og ”i meget høj grad” slået 

sammen. Tallene i parentes er antal svar. 

 

 

Som det fremgår af tabel 5 er tendensen meget stærk. Det viser sig endda, at man gennemsnitligt 

straffer politikerne fra den modsatte fløj hårdere end sin egne – selv når det er en skandaletype, som 

burde ramme ens eget parti. Fx mener personer der stemmer på oppositionen, at det er værre for en 

venstrepolitiker at anvende privathospitaler end for en socialdemokrat – selvom vælgerne 

gennemsnitligt set mener, at det er særligt slemt for netop socialdemokraterne. 

 

Til gengæld er der begrænset forskel mellem, hvordan mænd og kvinder vurderer skandaler, 

afhængig af om det er mandlige eller kvindelige politikere, der er involveret (se tabel 6). Der er en 
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lille tendens til, at kvinder straffer mænd hårdere for deres ægtefællers skandaler end mænd gør, 

men tendensen er meget lille relativt til partiforskellene. 

 

Tabel 6: Skaden på politikernes troværdighed pga. forskellige ”politiske skandaler” – opdelt på 

respondentens køn 

Spørgsmål Mand (%) Mand (%) Kvinde 

(%) 

Kvinde 

(%) 

Respondent er Kvinde Mand Kvinde Mand 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitikers ægtefælle har snydt for 

100.000 kr. i moms i hendes / hans virksomhed. 

Hvordan synes du, det vil påvirke den mandlige 

/ kvindelige folketingspolitikers troværdighed? 

55 

(364) 

48 

(416) 

46 

(412) 

 

 

47 

(419) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker er blevet taget i at køre 170 

km/t på motorvejen, hvor man må køre 110 km/t. 

Hvordan synes du, det vil påvirke hans / hendes 

troværdighed? 

51 

(397) 

46 

(379) 

55 

(375) 

 

 

49 

(463) 

Forestil dig, at en mandlig / kvindelig 

folketingspolitiker det senest år har været 

fraværende til halvdelen af møderne i de 

folketingsudvalg, han / hun sidder i pga. 

børnepasning. Hvordan synes du, det vil påvirke 

hans / hendes troværdighed? 

52 

(403) 

58 

(447) 

55 

(377) 

 

 

57 

(404) 

Svarkategorierne var: ”Slet ikke…”, ”I mindre grad…” ”I nogen grad...”, ”I høj grad skade…” og ”I meget 

høj grad skade troværdigheden” og ”ved ikke” Procenterne her er ”i høj grad” og ”i meget høj grad” slået 

sammen. Tallene i parentes er antal svar. 
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