
SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 37% Antal besvarelser: 7.447 Københavns Kommune



Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser 2022

Københavns Kommune har i perioden 9. - 30. marts 2022 gennemført en undersøgelse, som skal være med til at afdække 
omfanget af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser, herunder seksuel chikane og uønsket 
opmærksomhed i forbindelse med arbejdet. 

Der skal være mindst 25 respondenter for, at der kan genereres en rapport. Der skal være mindst 100 respondenter, for at 
en rapport kan indeholde opdeling på baggrundsoplysninger. Rapporten giver et indblik i omfanget af sexistisk kultur og 
adfærd, og opfølgningen på resultaterne skal ske i form af brede arbejdspladsrettede initiativer, der hvor der er behov.

Konkrete sager
Det er vigtigt at understrege, at besvarelserne ikke kan tilbageføres til enkeltpersoner, og at man derfor ikke alene på 
baggrund af undersøgelsens resultater kan agere på en konkret sag. 

Hvis man har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd i forbindelse med 
arbejdet, skal man derfor kontakte nærmeste leder, en anden leder i organisationen, en arbejdsmiljørepræsentant eller 
tillidsrepræsentant for at få hjælp. 

Man kan også kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme i Arbejdsmiljø København 
https://amk.kk.dk/chikane Enhedens rådgivere kan guide og rådgive. Enheden hjælper både i enkeltsager og i situationer 
omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Opfølgning
Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i opfølgningen på undersøgelsens resultater. Når medarbejderne involveres i 
arbejdet med at vurdere og prioritere resultaterne, kan det skabe ejerskab og ansvarlighed i forhold til de indsatser, som 
iværksættes. Inspiration til opfølgningen kan findes på forvaltningens intranet, på www.medarbejder.kk.dk eller på 
Arbejdsmiljø Københavns side https://amk.kk.dk/sexisme som indeholder relevant viden om sexisme og seksuel chikane. 
Endvidere kan man finde redskaber til det forebyggende arbejde på arbejdspladsen samt til håndtering af vanskelige 
undersøgelsesresultater.

Brug af konsulentydelser fra Arbejdsmiljø København i forbindelse med opfølgningen kan finansieres med brug af 
timebankstimer, og skal aftales nærmere i din forvaltning.

Andre muligheder for at få hjælp til håndtering af vanskelige resultater
Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme i Arbejdsmiljø København har mulighed for at rådgive ledere, 
som ønsker eller har behov for at følge op på resultater fra undersøgelsen. Enheden kan pr. telefon hjælpe med råd og 
vejledning til, hvordan man på arbejdspladsen kan arbejde med problemstillingen samt være behjælpelig med at pege på 
relevante procesværktøjer. Derudover har alle ansatte i kommunen mulighed for at ringe til enheden anonymt og få 
rådgivning til konkrete problemstillinger.
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INDLEDNING BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 1 af 13 Københavns Kommune



Nedenfor ser du en oversigt over, hvor mange, der i løbet af de seneste 12 måneder har været udsat for uønsket adfærd og hvor ofte.

Aldrig En gang 2-5 gange Mere end 5 gange Total Ja

pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj
eller livsstil?

94% 7.013 3% 219 2% 134 1% 81 6% 434

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre,
i en større gruppe/forsamling?

95% 7.068 3% 191 2% 132 1% 56 5% 379

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier
med seksuelt indhold?

99% 7.384 0% 27 0% 25 0% 11 1% 63

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner,
f.eks. klap, kys eller omfavnelse?

97% 7.233 2% 123 1% 73 0% 18 3% 214

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske
billeder eller andre materialer med seksuelt indhold?

99% 7.375 1% 50 0% 15 0% 7 1% 72

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold,
som var uønskede eller ubehagelige for dig?

96% 7.113 2% 171 2% 128 0% 35 4% 334

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel
orientering på en måde, som var uønsket eller
ubehageligt for dig?

91% 6.811 4% 262 3% 234 2% 140 9% 636

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din
seksuelle orientering?

97% 7.225 1% 83 1% 91 1% 48 3% 222

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld
for, at du fik en belønning?

100% 7.441 0% 3 0% 1 0% 2 0% 6

Supplerende kan det oplyses, at 1151 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 15% af respondenterne.

'pct.' angiver, hvor stor en andel af deltagerne i denne rapport, som har oplevet en given type uønsket adfærd og hvor ofte; Aldrig, En gang, 2-5 gange, Mere end 5
gange. 'Antal' angiver, hvor mange personer det svarer til. Yderst til højre vises 'Total Ja' som angiver, hvor mange der har oplevet en given type uønsket adfærd én eller
flere gange.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 TIL 9 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Nedenfor ser du en oversigt over, hvem de forskellige former for uønsket adfærd kommer fra.

Interne Eksterne

Kolleger En leder Underordnede Interne total
Borgere/Brug
ere/Pårørende

Eksterne
samarbejdspa

Eksterne total
Ønsker ikke at

uddybe

Antal
svar

pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj
eller livsstil?

434 72% 312 7% 29 2% 10 78% 338 22% 95 3% 13 25% 107 5% 21

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre,
i en større gruppe/forsamling?

379 73% 275 7% 28 3% 13 79% 300 19% 73 3% 12 22% 83 5% 19

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier
med seksuelt indhold?

63 63% 40 3% 2 3% 2 70% 44 11% 7 10% 6 19% 12 16% 10

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner,
f.eks. klap, kys eller omfavnelse?

214 71% 151 6% 12 0% 1 75% 160 16% 35 2% 4 18% 38 9% 20

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske
billeder eller andre materialer med seksuelt indhold?

72 49% 35 4% 3 6% 4 56% 40 36% 26 3% 2 38% 27 10% 7

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold,
som var uønskede eller ubehagelige for dig?

334 76% 255 4% 13 4% 13 81% 269 11% 38 3% 10 14% 47 7% 24

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel
orientering på en måde, som var uønsket eller
ubehageligt for dig?

636 68% 431 7% 46 4% 26 74% 468 27% 170 3% 22 29% 186 7% 46

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din
seksuelle orientering?

222 61% 135 9% 20 4% 9 67% 149 26% 57 5% 10 29% 65 9% 19

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld
for, at du fik en belønning?

6 67% 4 17% 1 17% 1 83% 5 17% 1 17% 1 17% 1 17% 1

'pct.' angiver, hvor stor en andel af de deltagere, som har oplevet en given type uønsket adfærd, der har angivet, at den kommer fra 'Kollegaer', 'En leder' osv. 'Antal'
angiver, hvor mange personer det svarer til. Bemærk, at det har været muligt at afkrydse flere kategorier ('Kollegaer', 'En leder' osv.), hvorfor antallet i de enkelte
kategorier ikke nødvendigvis summer til antal personer, som har oplevet en given type uønsket adfærd (kolonnen ’Antal svar’). Det betyder ligeledes, at procenterne
ikke altid summerer til 100.
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Nedenfor ser du en oversigt over, hvorvidt der er talt med nogen og om der er fulgt op på den uønskede adfærd.

Har fortalt en leder, tillids- eller
arbejdsmiljørep. om problemet

Er der gjort en indsats for, at der
tages hånd om det

Finder det stadig sted

Ja Ja Ja

Antal svar pct. Antal pct. Antal pct. Antal

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj
eller livsstil?

434 23% 100 26% 115 37% 160

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre,
i en større gruppe/forsamling?

379 22% 83 25% 94 43% 163

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier
med seksuelt indhold?

63 29% 18 35% 22 21% 13

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner,
f.eks. klap, kys eller omfavnelse?

214 25% 53 28% 59 29% 61

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske
billeder eller andre materialer med seksuelt indhold?

72 17% 12 29% 21 29% 21

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold,
som var uønskede eller ubehagelige for dig?

334 16% 54 22% 72 36% 120

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel
orientering på en måde, som var uønsket eller
ubehageligt for dig?

636 17% 110 24% 155 51% 324

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din
seksuelle orientering?

222 23% 52 19% 42 52% 115

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld
for, at du fik en belønning?

6 33% 2 33% 2 33% 2

'pct.' angiver, hvor stor en andel af de deltagere, som har oplevet en given type uønsket adfærd, der har svaret 'Ja' til de tre spørgsmål vedrørende opfølgning; om der
er talt med nogen, om der er taget hånd om, om det stadig finder sted. 'Antal' angiver, hvor mange personer det svarer til.
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Ja, og det blev påtalt

Ja, jeg kan godt komme i tanke om én episode, der kan opfattes sådan

Ja, jeg kan godt komme i tanke om flere episoder, der kan opfattes sådan

Nej

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

1%

2%

0%

91%

5%

Antal
svar

62

147

27

6.810

401

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

90%

10%

Antal
svar

6.659

781

 

 

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket seksuel
opmærksomhed hos modparten?

11. Ved du, hvor du kan henvende dig på din arbejdsplads, hvis du overværer eller udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt krænkende
handlinger?

RESULTATER SPØRGSMÅL 10 OG 11 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Her vises resultaterne opdelt på alder. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".

Denne rapport Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år Over 60 år

Antal svar 7.447 1.221 1.596 1.984 1.769 811

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 13% 9% 4% 2% 2%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større
gruppe/forsamling?

5% 10% 7% 4% 2% 2%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt
indhold?

1% 2% 1% 0% 0% 1%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller
omfavnelse?

3% 5% 5% 2% 1% 0%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre
materialer med seksuelt indhold?

1% 2% 1% 1% 1% 1%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede
eller ubehagelige for dig?

4% 7% 7% 4% 3% 3%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en
måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?

9% 17% 12% 6% 5% 4%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle
orientering?

3% 6% 4% 2% 1% 1%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en
belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 28% 22% 12% 9% 7%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde,
hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket
seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 3% 4% 3% 2% 3%

'Antal svar' angiver hvor mange personer i den pågældende gruppe, som har svaret. Procenterne i tabellen angiver, hvor stor en andel af gruppen, som har oplevet en
given type uønsket adfærd. Af fortrolighedshensyn vises der kun resultater for en gruppe, såfremt der er 25 besvarelser i gruppen. Hvis der er færre end 25 besvarelser,
slås gruppen sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås minimum 25 besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Der vises desuden kun resultater for en given type
adfærd, hvis der er minimum 5 personer, som har oplevet den pågældende type adfærd.

BAGGRUND - ALDER BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Her vises resultaterne opdelt på anciennitet. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".

Denne rapport Under 1 år 1-2 år 3-4 år Over 5 år

Antal svar 7.447 1.104 1.238 1.235 3.812

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 9% 10% 7% 3%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større
gruppe/forsamling?

5% 8% 8% 6% 3%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt
indhold?

1% 1% 2% 1% 0%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller
omfavnelse?

3% 3% 5% 4% 2%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre
materialer med seksuelt indhold?

1% 1% 2% 1% 1%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede
eller ubehagelige for dig?

4% 5% 7% 6% 3%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en
måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?

9% 12% 13% 10% 6%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle
orientering?

3% 5% 5% 4% 2%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en
belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?

0% 0% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 20% 24% 20% 10%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde,
hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket
seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 3% 3% 4% 3%

'Antal svar' angiver hvor mange personer i den pågældende gruppe, som har svaret. Procenterne i tabellen angiver, hvor stor en andel af gruppen, som har oplevet en
given type uønsket adfærd. Af fortrolighedshensyn vises der kun resultater for en gruppe, såfremt der er 25 besvarelser i gruppen. Hvis der er færre end 25 besvarelser,
slås gruppen sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås minimum 25 besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Der vises desuden kun resultater for en given type
adfærd, hvis der er minimum 5 personer, som har oplevet den pågældende type adfærd.

BAGGRUND - ANCIENNITET BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Her vises resultaterne opdelt på køn. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".

Denne rapport Kvinde Mand

Antal svar 7.447 5.475 1.963

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 6% 4%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større
gruppe/forsamling?

5% 5% 4%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt
indhold?

1% 1% 1%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller
omfavnelse?

3% 3% 3%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre
materialer med seksuelt indhold?

1% 1% 2%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede
eller ubehagelige for dig?

4% 5% 4%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en
måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?

9% 9% 8%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle
orientering?

3% 3% 2%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en
belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?

0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 16% 15%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde,
hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket
seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 3% 5%

'Antal svar' angiver hvor mange personer i den pågældende gruppe, som har svaret. Procenterne i tabellen angiver, hvor stor en andel af gruppen, som har oplevet en
given type uønsket adfærd. Af fortrolighedshensyn vises der kun resultater for en gruppe, såfremt der er 25 besvarelser i gruppen. Hvis der er færre end 25 besvarelser,
vises udelukkende en total under kategorien Øvrige. Der vises desuden kun resultater for en given type adfærd, hvis der er minimum 5 personer, som har oplevet den
pågældende type adfærd.

BAGGRUND - KØN BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Her vises resultaterne opdelt på løstansat og fastansat. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".
Fastansatte: Omfatter månedslønnede ansatte, overenskomstansatte og tjenestemænd undtagen de ansættelsestyper, der er oplistet under ”løstansatte”.
Løstansatte: Omfatter timelønnede ansatte, vikarer, tilkaldevikarer, barselsvikarer, elever, ansatte i løntilskud, fritidsjob og ansatte i jobrotation.

Denne rapport Fastansat Løstansat

Antal svar 7.447 6.705 685

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 6% 9%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større
gruppe/forsamling?

5% 5% 9%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt
indhold?

1% 1% 2%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller
omfavnelse?

3% 3% 4%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre
materialer med seksuelt indhold?

1% 1% 2%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede
eller ubehagelige for dig?

4% 4% 7%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en
måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?

9% 8% 13%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle
orientering?

3% 3% 5%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en
belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?

0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 15% 22%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde,
hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket
seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 3% 3%

'Antal svar' angiver hvor mange personer i den pågældende gruppe, som har svaret. Procenterne i tabellen angiver, hvor stor en andel af gruppen, som har oplevet en
given type uønsket adfærd. Af fortrolighedshensyn vises der kun resultater for en gruppe, såfremt der er 25 besvarelser i gruppen. Hvis der er færre end 25 besvarelser,
vises udelukkende en total under kategorien Øvrige. Der vises desuden kun resultater for en given type adfærd, hvis der er minimum 5 personer, som har oplevet den
pågældende type adfærd.

BAGGRUND - FAST / LØST ANSAT BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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Her vises resultaterne opdelt på faggruppe. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".

Denne
rapport

Administ
ration og
IT (HK)

Akademi
kere

Chefer
og ledere

Ergo- og
fysiotera

peuter

Antal svar 7.447 349 359 458 49

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 2% 3% 1% 4%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 1% 3% 1% 4%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 0% 0% 0% 0%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 3% 1% 1% 0% 8%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 0% 0% 0% 0%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 1% 3% 2% 2%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 9% 4% 6% 3% 2%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 1% 1% 0% 2%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 0% 0% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 8% 11% 5% 10%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive
opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 2% 2% 2% 0%

BAGGRUND - FAGGRUPPE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 10 af 13 Københavns Kommune



Denne
rapport

Ernæring
s- og

husholdn
ingsøkon

om,
økonoma

mv.

Køkken-
og

rengørin
gsområd

et

Lærere
m.fl. i

folkesk.
og

spec.und
erv.

Omsorgs
-,

pæd.med
hj. samt

pæd.
ass.

Pædago
gisk

personal
e

Antal svar 7.447 71 186 1.955 1.212 2.006

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 4% 3% 7% 9% 6%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 4% 4% 7% 7% 4%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 0% 1% 1% 1% 1%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 3% 1% 2% 3% 5% 3%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 0% 0% 2% 1% 1%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 4% 2% 6% 4% 5%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 9% 1% 6% 12% 11% 7%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 0% 1% 4% 4% 3%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 10% 9% 21% 20% 14%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive
opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 3% 1% 4% 2% 4%
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Denne
rapport

Specialar
bejdere

mv.

Syge- og
sundhed
splejersk

er

Teknisk
service

Timelønn
et lærer

Under
uddannel

se og
ungarbej

der

Antal svar 7.447 50 176 44 144 28

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 4% 2% 2% 15% 4%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 2% 1% 2% 15% 11%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 0% 1% 0% 5% 4%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 3% 2% 1% 0% 6% 4%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 2% 0% 2% 4% 4%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 6% 1% 0% 9% 4%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 9% 8% 2% 2% 21% 4%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 2% 1% 0% 9% 4%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 10% 5% 9% 28% 21%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive
opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 6% 2% 7% 6% 0%
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Denne
rapport

Vejledere
og

underv.
indenfor
besk.omr

.

Faggrupp
er ikke

kategoris
eret

Øvrige

Antal svar 7.447 48 220 35

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 6% 4% 2% 6%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 4% 3% 3%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 0% 1% 0%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 3% 2% 1% 6%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 0% 0% 3%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 2% 1% 6%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 9% 8% 5% 9%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 4% 4% 3%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 0% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 15% 8% 10% 20%

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive
opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten?

3% 4% 3% 6%

'Antal svar' angiver hvor mange personer i den pågældende gruppe, som har svaret. Procenterne i tabellen angiver, hvor stor en andel af gruppen, som har oplevet en
given type uønsket adfærd. Af fortrolighedshensyn vises der kun resultater for en gruppe, såfremt der er 25 besvarelser i gruppen. Hvis der er færre end 25 besvarelser,
slås gruppen sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås minimum 25 besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Der vises desuden kun resultater for en given type
adfærd, hvis der er minimum 5 personer, som har oplevet den pågældende type adfærd.
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