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Oversigt over 
"beskyttelsesloves" og straffelovens 

anvendelse af ordene "køn" og "seksuel orientering" 
Ordene "køn" og "seksuel orientering" er for tydelighedens skyld markeret med fed, rød skrift. 

1. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 
§ 1. 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 national, social eller etnisk oprindelse. 
a. http://www.thranesen.dk/forskelsbehandling-pa-arbejdsmarkedet-lov-om-

forskelsbehandlingsloven/ 
b. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122522 

2. Forskelsbehandling på grund af race m.v. 
§ 1. Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons 
race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at 
betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel 
indtil 6 måneder. 
a. http://www.thranesen.dk/forskelsbehandling-pa-grund-af-race-m-v-lov-om/ 
b. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249 

3. Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 
§ 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder 
forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og 
indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling. 
a. http://www.thranesen.dk/lov-om-ligebehandling-af-maend-og-kvinder-mht-til-

beskaeftigelse/ 
b. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137042 

4. Ligebehandlingsnævnet 
§ 1. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, 
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller 
national, social eller etnisk oprindelse, jf. stk. 2-5. 
a. http://www.thranesen.dk/lov-om-ligebehandlingsnaevnet/ 
b. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117192 

5. Ligestilling af kvinder og mænd 
§ 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund 
af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som 
forskelsbehandling. 
a. http://www.thranesen.dk/lov-om-ligestilling-af-kvinder-og-maend/ 
b. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929 

6. Løn til mænd og kvinder 
§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne 
lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. 
a. http://www.thranesen.dk/lige-lon-til-maend-og-kvinder-lov-om-lbk-nr-899-af-5-

september-2008/ 
b. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121176 
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7. Straffeloven 
§ 81, stk. 1. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende 
omstændighed, 
Pkt. 6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller 
lignende. 
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter 
udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller 
nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller 
seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
a. http://www.thranesen.dk/straffeloven/ 
b. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142912 
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