
Resumé  
 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet at 

gennemføre en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på 

Københavns Kommunes (KK) arbejdspladser. Undersøgelsen er 

gennemført i perioden 9.– 30. marts 2022. ØU orienteres fortroligt om 

undersøgelsens resultater og om en pressemeddelelse om 

undersøgelsen udarbejdet af KK og Københavns og Frederiksbergs 

Fællesrepræsentation, som publiceres i forbindelse med 

offentliggørelse af undersøgelsens resultater den 11. maj 2022. 

Problemstilling 

Om undersøgelsen 

Formålet med undersøgelsen er at få et billede af, hvor udbredt sexistisk 

kultur og adfærd er på KKs arbejdspladser. Fokus er på seksualiseret 

kultur og seksualiserede krænkelser forstået som uønskede verbale og 

ikke verbale krænkelser eller fysiske krænkelser med seksuelle 

undertoner. Undersøgelsen omfatter både adfærd, der kommer fra 

interne, herunder ledere, kollegaer mv. og adfærd, der kommer fra 

eksterne, herunder borgere, brugere, pårørende mv. 

 

Spørgerammen er udarbejdet sammen med Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er godkendt i Det Centrale 

Samarbejdsorgan (CSO) i Københavns Kommune. 

 

Både fastansatte og løstansatte, som ikke normalt deltager i 

trivselsundersøgelserne, blev inviteret til at deltage. Det drejer sig bl.a. 

om elever, timelønnede og ansatte i løntilskud og vikarer. I alt blev 

47.477 medarbejdere inviteret til at deltage i undersøgelsen. 

  

Svarprocenter 

Den samlede svarprocent i KK er 45%, svarende til 21.273 besvarelser, jf.  

tabel 1. Svarprocenten varierer på tværs af forvaltningerne fra 37% til 

80%.  

 

Tabel 1. Svarprocenter, KK 

  Antal  

inviterede 

Antal  

besvarelser 

Svarprocent 

KK 47.477 21.273 45% 

BIF 1.989 1.600 80% 

BUF 20.345 7.447 37% 

KFF 1.803 1.106 61% 

SOF 7.930 3.697 47% 

SUF 9.760 3.654 37% 

TMF 2.285 1.687 74% 

ØKF 3.336 2.054 62% 

Øvrige1 29 28 97% 

 
1 Gruppen øvrige består af Borgerrådgiveren og Intern Revision 

Fortrolighed ophævet 11. maj 2022



 

Svarprocenten blandt fastansatte er 51% og 18% blandt løstansatte. 

Løstansatte har typisk ikke en KK-mailadresse og er derfor inviteret via e-

Boks. Desuden er en lang række fastansatte i velfærdsforvaltningerne 

også inviteret via e-Boks. Det gælder fx alle ansatte på kommunale skoler 

og institutioner i områderne i BUF, SOF og SUF. Til sammenligning har 

KK ikke i forbindelse med trivselsundersøgelserne brugt e-Boks, men 

har i stedet for brugt log-in breve. 

 

Om svarprocenterne kan det yderligere bemærkes, at der er en 

nogenlunde ligelig fordeling mellem mænd (44%) og kvinder (45%), 

og at svarprocenten stiger i takt med både alder og anciennitet. Fx har 

kun 24% af de adspurgte respondenter under 30 år besvaret, mens 55% 

af respondenterne mellem 50 og 59 år har besvaret. 

 

Resultater for KK  

Tabel 2 indeholder en oversigt over det samlede antal respondenter i 

KK, der har svaret ja til at have oplevet ét eller flere tilfælde af sexistisk 

kultur eller adfærd inden for de seneste 12 måneder. Derudover vises de 

forvaltningsvise resultater. Samlet set svarer 3.440 (16%) ja til at have 

oplevet ét eller flere tilfælde af sexistisk kultur eller adfærd inden for de 

seneste 12 måneder. Det samlede antal hændelser er 7.080. De er i 

tabellen opdelt på interne (en kollega, en leder eller en underordnet) og 

eksterne hændelser (en borger/bruger pårørende eller ekstern 

samarbejdspartner). 

 

Tabel 2. Antal respondenter, der har oplevet ét eller flere tilfælde af 

sexistisk kultur eller adfærd, KK og pr. forvaltning 

 Antal 

besva-

relser 

Oplevet 

ét eller 

flere 

tilfælde 

af 

sexistisk 

kultur 

eller 

adfærd 

(Ja total 

– pct.) 

Oplevet 

ét eller 

flere 

tilfælde 

af 

sexistisk 

kultur 

eller 

adfærd 

(Ja total 

- antal) 

Antal 

hændels

er (”ja” 

svar på 

spørgs-

mål 1-9*) 

Heraf 

interne  

Heraf 

eksterne 

KK i alt 21.273 16% 3.440 7.080 4.350 2.706 

BIF 1.600 20% 312 622 524 131 

BUF 7.447 15% 1.151 2.360 1.773 566 

KFF 1.106 12% 131 258 151 111 

SOF 3.697 21% 780 1.774 857 961 

SUF 3.654 18% 669 1.370 488 839 

TMF 1.687 13% 213 377 306 48 

ØKF 2.054 9% 184 319 251 50 

Øvrige 28 0% 0 0 0 0 



* På spørgsmålet ”Fra hvem?” kan man sætte flere krydser, desuden kan 

svarkategorien ”Ønsker ikke at uddybe” vælges. Derfor vil antal interne + antal 

eksterne ikke altid svare til det samlede antal ja-krydser. 

 

Blandt de fastansatte har 16% svaret ja til at have oplevet ét eller flere 

tilfælde af sexistisk kultur eller adfærd, mens det er 23% blandt de 

løstansatte, der svarer ja. Ved fordeling på køn er det 17% af de 

kvindelige respondenter og 13% af de mandlige respondenter, der 

svarer ”ja” til et eller flere spørgsmål. Samlet set kommer 62% af 

tilfældene fra interne (kolleger, ledere, underordnede), og 38% af 

tilfældene kommer fra eksterne (borgere/brugere/pårørende, eksterne 

samarbejdspartnere). 

 

I tabel 3 nedenfor fremgår svarene på de enkelte spørgsmål, herunder 

om adfærden kommer fra interne eller eksterne. De 3.440 

medarbejderes i alt 7.080 krydser er fordelt på spørgsmål 1-9.  

 

Tabel 3. Oversigt over fordeling af svar (procent og antal) på 

spørgsmålene i undersøgelsen, KK*.  

Spørgsmål Procent ja 

(af 21.273 

besvarelser) 

Antal 

personer 

med ja-

krydser 

Heraf fra  

interne  

Heraf fra 

eksterne 

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, 

tøj eller livsstil?   

6,7%  1.420 796 660 

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller 

andre, i en større gruppe/forsamling?  

5,4%  1.143 739 408 

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale 

medier med seksuelt indhold?   

0,8%  177 97 49 

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle 

undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse?  

3,6%  774 351 392 

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske 

billeder eller andre materialer med seksuelt 

indhold?  

1,1%  231 104 114 

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt 

indhold, som var uønskede eller ubehagelige for 

dig?   

4,5%  947 651 264 

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller 

seksuel orientering på en måde, som var uønsket 

eller ubehageligt for dig?   

8,1%  1.724 1.212 574 

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn 

eller din seksuelle orientering?   

2,9%  626 387 222 

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til 

gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. 

lønforhøjelse eller forfremmelse)?   

0,2%  38 13 23 

 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% 712   

11. Ved du, hvem du kan henvende dig til på din 

arbejdsplads, hvis du udsættes for eller overværer 

86,4%  18.378   



uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt 

krænkende handlinger? 

* På spørgsmålet ”Fra hvem?” kan man sætte flere krydser, desuden kan svarkategorien ”Ønsker ikke at 

uddybe” vælges. Derfor vil antal interne + antal eksterne ikke altid svare til det samlede antal ja-krydser. 

 

Løsning 

Resultater for de enkelte arbejdspladser 

Undersøgelsens resultater peger på, om der er en særlig 

uhensigtsmæssig kultur eller uhensigtsmæssige mønstre i samarbejdet 

på den enkelte arbejdsplads, som skal håndteres. Man kan derimod ikke 

via undersøgelsen pege på konkrete tilfælde af seksuel chikane eller 

andre former for uønsket adfærd. 

 

Resultaterne fra undersøgelsen er afrapporteret på overordnede 

niveauer med typisk over 100 respondenter. I alt udarbejdes ca. 350 

rapporter. Af anonymitetshensyn skal der være minimum 25 besvarelser 

for, at der kan udarbejdes en resultatrapport for den enkelte 

arbejdsplads. 

 

Opfølgning 

KK accepterer ikke vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. 

på arbejdspladsen. Det fremgår klart af kommunens politik og 

retningslinjer for krænkende adfærd på arbejdspladsen, som blev 

vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. september 2020. Derfor er 

der i opfølgningen på denne undersøgelse anledning til igen at 

gennemgå lokale retningslinjer og redskaber i forbindelse med 

forebyggelse, identifikation og håndtering af krænkende adfærd, og 

dermed sikre, at alle ved hvor de skal gå hen, hvis de oplever uønsket 

adfærd.  

 
Opfølgningen på undersøgelsens resultater sker i de enkelte 

forvaltninger, hvor der lokalt vil ske en drøftelse af undersøgelsens 

resultater, fortolkningen heraf samt behovet for tiltag til at imødegå 

udfordringer. Undersøgelsen vil ligeledes blive drøftet i 

forvaltningernes MED-struktur, ligesom resultaterne på tværs af KK vil 

blive drøftet i CSO i juni måned.   

 

Herudover blev der ved beslutningen om gennemførelse af 

undersøgelsen afsat 500.000 kr. til opfølgningsindsatser ved 

Arbejdsmiljø København (AMK).  

 

Det er aftalt på tværs af forvaltningerne, at midlerne udmøntes i en 

række konkrete opfølgningspakker (af 55 timer), som fordeles mellem 

forvaltningerne efter behov ift. undersøgelsens resultater og under 

hensyntagen til forvaltningernes størrelse:   

- BUF: 3 opfølgningspakker  

- SUF: 2 opfølgningspakker  

- SOF: 2 opfølgningspakker  

- BIF: 1,5 opfølgningspakker  

- KFF: 0,5 opfølgningspakke  



- TMF og ØKF: Ingen opfølgningspakker.  

 

Herudover gennemføres 2-3 webinarer for alle ledere i KK med henblik 

på at hjælpe lederne med at komme fra resultater og rapporter til 

opfølgning og handling.  

 

Desuden vil der i alle forvaltninger ske opfølgning ved, at 

forvaltningerne bruger deres almindelige trækningsret på AMK’s 
timebank. 

 

Udover den specifikke opfølgning retter den bredere indsats om 

arbejdsfællesskaber i KK sig bl.a. mod den kulturelle side af 

opgaveløsningen med fokus på omgangstone, meningsskabelse, 

hjælpsomhed og kollegial og faglige opmærksomhed. I et stærkt 

arbejdsfællesskab er der både fokus på den professionelle relation og 

den kollegiale relation, hvor alle tager ansvar, så alle har mulighed for at 

yde deres bedste og trives.  

 

I forlængelse af ØU’s beslutning på mødet den 6. april 0  
planlægges der en gentagelse af undersøgelsen i 2023. Herudover 

bliver der hvert andet år (næste gang i foråret 2023) gennemført en 

trivselsundersøgelse i KK, hvor der følges op på forskellige former for 

krænkende adfærd.  

 
Det bemærkes, at enheden for håndtering af sexisme og seksuel 

chikane blev oprettet i 2021. Her kan alle ansatte anonymt og trygt 

henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. 

Enheden rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man 

har været udsat for uønsket seksuel adfærd. Enheden hjælper også i 

situationer, hvor der er udfordringer med den generelle kultur på 

arbejdspladsen. 

 

Sammenligning med andre undersøgelser 

Der findes ikke andre undersøgelser, som denne undersøgelses 

resultater umiddelbart kan sammenlignes med.  

 

På et generelt plan er tendensen dog, at metoden og spørgsmålene er 

meget afgørende for resultaterne. Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø og Rambøll, som har bistået med denne undersøgelse, har 

således understreget, at jo flere spørgsmål man stiller om konkrete 

hændelser, jo højere bliver ”ja”-procenten. I KK’s tværgående 
trivselsundersøgelse fra foråret 2021, hvor der spørges (ukonkret), om 

man har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, svarer 2% 

således ”ja”. Det bemærkes dog, at trivselsundersøgelsen ikke omfatter 
løstansatte.  

 

Tendensen findes også i en undersøgelse blandt 4.286 løstansatte i 

Aarhus Kommune i 2021, hvor 22% af de adspurgte svarede ”ja” til 
spørgsmål om seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. 

Svarprocenten var 24%. I KK-undersøgelsen er svarprocenten 18% 

blandt de løstansatte, og % svarer ”ja” til at have oplevet ét eller flere 

tilfælde af sexistisk kultur eller adfærd.  



 

Endelig har Fagbevægelsens Hovedorganisation i 2021 i samarbejde 

med Epinion foretaget en undersøgelse med spørgsmål der har samme 

karakter som spørgsmålene i denne undersøgelse, blandt lønmodtagere 

i alderen 18-65 år. Undersøgelsen er repræsentativ ift. køn, alder, 

geografi og uddannelse. Undersøgelsen viser, at 11% af lønmodtagere er 

blevet udsat for forskellige konkrete tilfælde af uønsket adfærd, inden for 

det seneste år. 

 

Økonomi 

Med budget 2022 er der afsat 500.000 kr. til undersøgelsen og 500.000 

kr. til opfølgningsaktiviteter forankret hos Arbejdsmiljø København. 

Undersøgelsen og opfølgningsaktiviteterne afholdes indenfor 

rammerne heraf. 

 

Videre proces 

Dato  Aktivitet 

 

10. maj Økonomiudvalget orienteres  

11. maj Pressemeddelelse om undersøgelsen resultater offentliggøres – 

nyheden udsendes i fællesskab mellem KK og Københavns og 

Frederiksbergs Fællesrepræsentation. 

 

Rapporter udsendes til lederne, som har ansvar for at 

videredistribuere resultaterne til egne medarbejdere 

2. juni  Borgerrepræsentationen orienteres via sag på fremlæggerbord 

9. juni CSO drøfter resultaterne på møde  

 

 

Bilag  

1. Resultatrapport for Københavns Kommune  

2. Resultatrapport for Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen 

3. Resultatrapport for Børne- og Ungdomsforvaltningen 

4. Resultatrapport for Kultur- og Fritidsforvaltningen 

5. Resultatrapport for Socialforvaltningen 

6. Resultatrapport for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

7. Resultatrapport for Teknik- og Miljøforvaltningen 

8. Resultatrapport for Økonomiforvaltningen 

9. Pressemeddelelse om undersøgelsens resultater, som 

offentliggøres 11. maj 2022.  

 

 



SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 KØBENHAVNS KOMMUNE

Resultatrapport Svarprocent: 45% Antal besvarelser: 21.273



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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
adfærd? 

Side 5 - Resultater spørgsmål 10 og 11

Baggrundsoplysninger

Side 6 - Alder

Side 7 - Anciennitet

Side 8 - Køn

Side 9 - Løstansat / fastansat

Side 10 - Faggruppe

l

l
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INDLEDNING KØBENHAVNS KOMMUNE

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 1 af 14



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?

93% 19.853 3% 603 3% 538 1% 279 7% 1.420

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

95% 20.130 3% 551 2% 408 1% 184 5% 1.143

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

99% 21.096 0% 80 0% 69 0% 28 1% 177

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

96% 20.499 2% 372 1% 282 1% 120 4% 774

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

99% 21.042 1% 146 0% 60 0% 25 1% 231

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

96% 20.326 2% 482 2% 346 1% 119 4% 947

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

92% 19.549 3% 727 3% 660 2% 337 8% 1.724

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

97% 20.647 1% 271 1% 253 0% 102 3% 626

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

100% 21.235 0% 18 0% 10 0% 10 0% 38

Supplerende kan det oplyses, at 3440 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 16% 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 KØBENHAVNS KOMMUNE

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 2 af 14



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?

1.420 51% 727 6% 80 2% 26 56% 796 44% 630 3% 40 46% 660 5% 73

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

1.143 59% 677 6% 69 3% 30 65% 739 33% 378 3% 36 36% 408 6% 74

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

177 47% 84 3% 6 5% 8 55% 97 19% 33 10% 18 28% 49 22% 39

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

774 41% 316 4% 29 2% 14 45% 351 49% 382 2% 12 51% 392 8% 59

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

231 41% 95 2% 5 4% 9 45% 104 47% 109 3% 6 49% 114 7% 17

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

947 64% 609 3% 31 3% 29 69% 651 26% 247 2% 21 28% 264 7% 68

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

1.724 64% 1.108 9% 149 3% 57 70% 1.212 30% 517 5% 79 33% 574 7% 117

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

626 54% 337 11% 69 3% 18 62% 387 30% 186 7% 44 35% 222 9% 55

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

38 21% 8 11% 4 5% 2 34% 13 61% 23 3% 1 61% 23 8% 3

'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?

1.420 30% 429 35% 490 40% 562

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

1.143 29% 328 33% 382 43% 494

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

177 31% 54 33% 59 26% 46

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

774 33% 257 35% 274 38% 292

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

231 29% 67 35% 80 33% 77

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

947 19% 182 25% 240 37% 350

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

1.724 19% 324 27% 465 47% 810

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

626 26% 162 23% 142 46% 290

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

38 61% 23 55% 21 47% 18

'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%

90%

6%

Antal
svar

219

413

80

19.231

1.330

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

86%

14%

Antal
svar

18.378

2.884

 

 

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?
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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 21.273 2.541 4.791 5.586 5.544 2.724

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 12% 10% 6% 4% 3%

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

5% 11% 7% 5% 3% 3%

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

1% 1% 1% 1% 0% 1%

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

4% 7% 5% 3% 2% 2%

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% 6% 6% 4% 3% 3%

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

8% 15% 12% 6% 5% 4%

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

3% 6% 4% 2% 2% 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 16% 26% 22% 14% 11% 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% 4% 4% 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,
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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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 21.273 3.031 3.564 3.871 10.725

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 9% 10% 8% 5%

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

5% 7% 8% 6% 4%

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

1% 1% 1% 1% 1%

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

4% 5% 6% 4% 2%

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

1% 1% 1% 1% 1%

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

4% 5% 6% 5% 4%

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

8% 11% 12% 10% 6%

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

3% 4% 4% 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 16% 20% 22% 20% 12%

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% 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.
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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 21.273 14.950 6.297

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 8% 4%

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

5% 6% 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?

4% 4% 2%

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

1% 1% 1%

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?

8% 9% 7%

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 16% 17% 13%

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.
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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 21.273 19.542 1.642

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

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?

4% 3% 6%

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?

8% 8% 12%

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 16% 16% 23%

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.
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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

Admini
stratio
n og IT

(HK)

Akade
mikere

Bibliote
karer

Chefer
og

ledere

Antal svar 21.273 2.557 3.331 88 1.482

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 2% 3% 3% 2%

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

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

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

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

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

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 8% 5% 8% 11% 4%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 1% 2% 7% 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%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 16% 8% 12% 13% 8%

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% 3% 5% 3%
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Denne
rapport

Ergo-
og

fysioter
apeuter

Ernæri
ngs- og
hushol
dnings
økono

m,
økono

ma mv.

Håndv
ærkere

Køkken
- og

rengøri
ngsom
rådet

Lærere
m.fl. i

folkesk
. og

spec.u
nderv.

Antal svar 21.273 547 184 194 619 2.025

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 8% 5% 6% 3% 7%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 4% 4% 7% 3% 7%

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

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

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

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

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 8% 5% 1% 9% 3% 12%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 3% 1% 5% 1% 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% 1% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 16% 17% 10% 17% 8% 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% 3% 5% 4% 1% 4%
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Denne
rapport

Omsor
gs-,

pæd.m
edhj.
samt
pæd.
ass.

Pædag
ogisk

person
ale

Socialp
ædago

ger

Socialr
ådg. og
socialf
ormidle

re

Sosu,
ikke

uddann
ede

Antal svar 21.273 1.531 2.154 854 727 184

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 11% 6% 14% 9% 20%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 9% 4% 11% 6% 14%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 2% 1% 1% 1% 2%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 4% 7% 3% 9% 4% 14%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 2% 1% 3% 2% 2%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 6% 5% 6% 5% 8%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 8% 13% 7% 13% 11% 10%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 5% 3% 5% 4% 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% 0% 0% 1%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 16% 24% 14% 26% 20% 32%

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% 4% 4% 4% 4%
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Denne
rapport

Sosu-
assiste

nter

Sosu-
hjælper

e

Special
arbejde
re mv.

Syge-
og

sundhe
dspleje
rsker

Teknis
k

service

Antal svar 21.273 781 816 404 714 337

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 19% 12% 4% 10% 7%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 10% 8% 5% 4% 6%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 4% 13% 9% 2% 5% 2%

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 9% 7% 4% 5% 4%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 8% 9% 6% 8% 7% 8%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 5% 2% 2% 2% 2%

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 16% 30% 23% 14% 17% 17%

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% 5% 3% 4% 4% 5%
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Denne
rapport

Timelø
nnet
lærer

Under
uddann
else og
ungarb
ejder

Vejlede
re og

underv.
indenfo

r
besk.o

mr.

Faggru
pper
ikke

kategor
iseret

Antal svar 21.273 145 166 865 472

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 14% 7% 10% 4%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 5% 14% 7% 8% 4%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 5% 2% 1% 1%

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

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 4% 9% 4% 7% 3%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 8% 21% 8% 11% 6%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 9% 4% 5% 3%

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 16% 28% 16% 22% 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% 6% 2% 5% 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.
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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022
BESKÆFTIGELSES- OG

INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 1.600 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
adfærd? 

Side 5 - Resultater spørgsmål 10 og 11

Baggrundsoplysninger

Side 6 - Alder

Side 7 - Anciennitet

Side 8 - Køn

Side 9 - Løstansat / fastansat

Side 10 - Faggruppe
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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?

93% 1.481 4% 57 3% 53 1% 9 7% 119

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

93% 1.489 4% 67 2% 38 0% 6 7% 111

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

99% 1.581 1% 11 0% 7 0% 1 1% 19

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

97% 1.548 2% 36 1% 14 0% 2 3% 52

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

99% 1.589 0% 7 0% 2 0% 2 1% 11

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

94% 1.511 2% 39 3% 44 0% 6 6% 89

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

90% 1.441 5% 77 4% 59 1% 23 10% 159

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

96% 1.539 2% 34 1% 21 0% 6 4% 61

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

100% 1.599 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1

Supplerende kan det oplyses, at 312 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 20% 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.
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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?

119 73% 87 8% 9 3% 3 80% 95 29% 34 3% 4 31% 37 3% 4

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

111 80% 89 6% 7 1% 1 84% 93 15% 17 3% 3 17% 19 9% 10

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

19 53% 10 5% 1 5% 1 63% 12 42% 8 0% 0 42% 8 11% 2

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

52 71% 37 10% 5 4% 2 81% 42 12% 6 2% 1 13% 7 10% 5

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

11 64% 7 0% 0 9% 1 64% 7 36% 4 0% 0 36% 4 9% 1

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

89 87% 77 1% 1 1% 1 89% 79 15% 13 0% 0 15% 13 7% 6

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

159 83% 132 11% 17 1% 2 89% 142 16% 26 3% 4 18% 29 4% 7

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

61 77% 47 15% 9 5% 3 87% 53 21% 13 5% 3 23% 14 8% 5

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

1 100% 1 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

'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?

119 20% 24 25% 30 29% 34

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

111 16% 18 19% 21 32% 35

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

19 21% 4 21% 4 26% 5

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

52 13% 7 15% 8 17% 9

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

11 27% 3 27% 3 18% 2

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

89 4% 4 16% 14 39% 35

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

159 12% 19 25% 40 38% 60

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

61 16% 10 15% 9 34% 21

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

1 0% 0 0% 0 100% 1

'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%

90%

6%

Antal
svar

17

39

7

1.435

102

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

90%

10%

Antal
svar

1.438

161

 

 

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
BESKÆFTIGELSES- OG
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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 1.600 104 439 404 445 207

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 9% 13% 6% 4% 4%

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

7% 12% 11% 5% 4% 5%

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

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

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

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

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

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

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

6% 7% 10% 5% 3% 3%

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

10% 10% 15% 10% 7% 5%

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

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

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

0% - - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 23% 30% 19% 13% 12%

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?

4% 3% 5% 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,
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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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 1.600 140 286 400 773

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 9% 9% 11% 5%

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

7% 8% 8% 10% 5%

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

1% 1% 1% 1% 1%

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

3% 3% 4% 5% 2%

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

1% 0% 1% 1% 0%

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

6% 6% 6% 9% 3%

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

10% 11% 10% 16% 7%

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

4% 2% 6% 6% 2%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 23% 22% 27% 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?

4% 4% 4% 6% 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.
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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 1.600 1.143 457

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 8% 6%

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

7% 7% 6%

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% 4% 1%

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

1% 1% 1%

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

6% 6% 4%

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

10% 11% 7%

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

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% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 21% 16%

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?

4% 3% 7%

'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.
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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 1.600 1.504 95

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 8% 5%

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

7% 7% 7%

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

1% 1% 0%

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% 1%

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

6% 6% 6%

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

10% 10% 7%

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

4% 4% 2%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 19% 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?

4% 4% 0%

'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
BESKÆFTIGELSES- OG

INTEGRATIONSFORVALTNINGEN
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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
Administration og

IT (HK)
Akademikere Chefer og ledere

Socialrådg. og
socialformidlere

Antal svar 1.600 278 215 90 155

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 7% 3% 1% 6% 12%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 7% 5% 5% 3% 8%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 3% 3% 0% 1% 7%

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

1% 0% 0% 1% 3%

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

6% 3% 3% 1% 8%

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

10% 6% 10% 7% 10%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 4% 2% 1% 2% 6%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 12% 14% 13% 26%

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?

4% 3% 3% 0% 6%

BAGGRUND - FAGGRUPPE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN
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Denne rapport
Vejledere og

underv. indenfor
besk.omr.

Øvrige

Antal svar 1.600 805 56

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

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 7% 9% 4%

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

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

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

1% 1% 0%

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

6% 7% 4%

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

10% 12% 7%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 4% 5% 2%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 20% 23% 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?

4% 5% 2%

'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 - FAGGRUPPE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN
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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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?
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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.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 TIL 9 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 3 af 13 Københavns Kommune



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.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 TIL 9 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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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.
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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%
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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%

BAGGRUND - FAGGRUPPE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN
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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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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 61% Antal besvarelser: 1.106 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
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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?

96% 1.067 2% 17 2% 19 0% 3 4% 39

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

96% 1.065 2% 22 1% 14 0% 5 4% 41

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

100% 1.103 0% 3 0% 0 0% 0 0% 3

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

99% 1.093 1% 7 0% 4 0% 2 1% 13

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

99% 1.097 1% 9 0% 0 0% 0 1% 9

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

98% 1.082 1% 14 1% 8 0% 2 2% 24

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

92% 1.014 4% 40 3% 33 2% 19 8% 92

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

97% 1.069 2% 18 1% 16 0% 3 3% 37

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

100% 1.106 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Supplerende kan det oplyses, at 131 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 12% 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 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN
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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?

39 38% 15 18% 7 0% 0 46% 18 54% 21 10% 4 59% 23 3% 1

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

41 51% 21 22% 9 0% 0 61% 25 27% 11 10% 4 34% 14 12% 5

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

3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 67% 2 67% 2 33% 1

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

13 38% 5 0% 0 0% 0 38% 5 62% 8 8% 1 62% 8 15% 2

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

9 78% 7 0% 0 0% 0 78% 7 11% 1 0% 0 11% 1 11% 1

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

24 58% 14 17% 4 0% 0 71% 17 21% 5 8% 2 25% 6 4% 1

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

92 59% 54 20% 18 2% 2 67% 62 35% 32 11% 10 40% 37 4% 4

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

37 24% 9 27% 10 0% 0 46% 17 43% 16 14% 5 54% 20 5% 2

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

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

'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?

39 28% 11 23% 9 41% 16

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

41 27% 11 27% 11 41% 17

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

3 0% 0 0% 0 0% 0

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

13 38% 5 23% 3 54% 7

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

9 22% 2 22% 2 11% 1

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

24 25% 6 25% 6 42% 10

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

92 13% 12 20% 18 42% 39

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

37 27% 10 14% 5 46% 17

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

0 0% 0 0% 0 0% 0

'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%

0%

2%

0%

92%

6%

Antal
svar

4

19

2

1.018

63

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

86%

14%

Antal
svar

950

156

 

 

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 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN
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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 1.106 119 262 302 275 148

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 4% 8% 5% 4% 1% 1%

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

4% 8% 6% 4% 1% 1%

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

0% - - - - -

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

1% 3% 3% 1% 0% 0%

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

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

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

2% 3% 2% 3% 1% 1%

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

8% 14% 15% 7% 4% 3%

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

3% 8% 5% 4% 1% 1%

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

0% - - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 23% 17% 12% 6% 4%

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?

2% 1% 4% 2% 2% 1%

'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 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN
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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 1.106 134 164 198 610

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 4% 7% 6% 5% 2%

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

4% 5% 7% 7% 1%

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

0% - - - -

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

1% 1% 4% 1% 1%

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

1% 0% 1% 2% 1%

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

2% 3% 1% 4% 2%

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

8% 13% 17% 8% 5%

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

3% 5% 6% 5% 2%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 17% 20% 15% 8%

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?

2% 1% 1% 4% 2%

'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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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 1.106 655 451

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

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

4% 4% 4%

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

0% - -

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

1% 2% 0%

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

1% 1% 1%

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

2% 2% 2%

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

8% 9% 8%

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

3% 5% 1%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 13% 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?

2% 2% 2%

'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.
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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 1.106 1.048 58

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

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

4% 3% 9%

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

0% - -

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

1% 1% 3%

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

1% 1% 3%

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

2% 2% 3%

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

8% 8% 19%

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

3% 3% 7%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 11% 28%

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?

2% 2% 2%

'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.
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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
Administration

og IT (HK)
Akademikere Bibliotekarer Chefer og ledere

Antal svar 1.106 347 337 82 107

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

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 4% 1% 4% 1% 0%

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

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

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

1% 0% 1% 1% 0%

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

2% 1% 2% 1% 1%

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

8% 6% 8% 11% 4%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 2% 3% 7% 2%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 8% 11% 12% 6%

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?

2% 1% 3% 5% 4%

BAGGRUND - FAGGRUPPE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN
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Denne rapport
Specialarbejdere

mv.
Teknisk service Øvrige

Antal svar 1.106 128 71 33

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 4% 3% 18% 3%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 4% 8% 11% 6%

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

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

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

1% 2% 3% 0%

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

2% 3% 4% 6%

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

8% 11% 20% 9%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 5% 6% 0%

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

0% - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 12% 17% 31% 12%

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?

2% 2% 1% 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.
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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 SOCIALFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 47% Antal besvarelser: 3.697 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
adfærd? 

Side 5 - Resultater spørgsmål 10 og 11

Baggrundsoplysninger

Side 6 - Alder

Side 7 - Anciennitet

Side 8 - Køn

Side 9 - Løstansat / fastansat

Side 10 - Faggruppe

l

l

l
l

l

l

l

l

l

INDLEDNING SOCIALFORVALTNINGEN

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?

90% 3.320 3% 119 4% 166 2% 92 10% 377

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

92% 3.406 3% 108 3% 128 1% 55 8% 291

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

99% 3.660 0% 12 0% 17 0% 8 1% 37

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

94% 3.479 2% 79 3% 95 1% 44 6% 218

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

98% 3.615 1% 44 1% 26 0% 12 2% 82

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

94% 3.464 3% 104 2% 87 1% 42 6% 233

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

89% 3.308 4% 130 5% 167 2% 92 11% 389

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

96% 3.559 1% 47 2% 68 1% 23 4% 138

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

100% 3.688 0% 3 0% 3 0% 3 0% 9

Supplerende kan det oplyses, at 780 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 21% 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.
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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?

377 42% 157 3% 11 2% 7 45% 168 60% 226 2% 8 61% 230 4% 16

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

291 48% 140 3% 10 2% 5 52% 151 50% 146 2% 6 52% 152 5% 15

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

37 43% 16 3% 1 5% 2 51% 19 11% 4 8% 3 19% 7 32% 12

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

218 26% 56 3% 7 1% 3 30% 65 69% 151 1% 2 70% 153 6% 12

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

82 22% 18 1% 1 2% 2 26% 21 67% 55 4% 3 71% 58 5% 4

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

233 44% 102 2% 4 4% 10 49% 115 49% 114 1% 2 49% 115 6% 14

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

389 56% 218 6% 23 3% 11 60% 234 45% 174 4% 17 47% 183 5% 21

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

138 52% 72 9% 12 3% 4 59% 81 38% 53 4% 5 41% 57 7% 10

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

9 11% 1 11% 1 11% 1 33% 3 67% 6 0% 0 67% 6 0% 0

'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?

377 35% 132 42% 159 48% 180

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

291 38% 110 43% 125 50% 146

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

37 32% 12 30% 11 38% 14

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

218 44% 95 42% 92 48% 104

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

82 39% 32 45% 37 35% 29

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

233 29% 68 37% 86 37% 87

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

389 26% 103 34% 133 51% 200

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

138 30% 42 36% 49 49% 67

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

9 67% 6 67% 6 44% 4

'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%

3%

0%

90%

6%

Antal
svar

34

96

14

3.324

229

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

88%

12%

Antal
svar

3.237

459

 

 

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?
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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 3.697 413 953 1.010 849 452

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 16% 14% 10% 6% 4%

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

8% 15% 10% 7% 5% 4%

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

1% 1% 1% 1% 0% 1%

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

6% 11% 7% 6% 4% 4%

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

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

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

6% 7% 7% 7% 5% 6%

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

11% 17% 16% 8% 7% 7%

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

4% 8% 5% 3% 3% 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 21% 29% 27% 19% 16% 16%

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?

4% 7% 5% 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.
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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 3.697 547 611 652 1.864

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 14% 13% 12% 8%

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

8% 9% 12% 8% 6%

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

1% 1% 2% 1% 1%

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

6% 8% 10% 7% 4%

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

2% 2% 3% 3% 2%

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

6% 7% 9% 6% 5%

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

11% 13% 14% 13% 8%

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

4% 5% 5% 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%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 24% 27% 25% 17%

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?

4% 4% 6% 5% 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.
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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 3.697 2.662 1.018

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 11% 8%

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

8% 8% 7%

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?

6% 6% 4%

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

2% 2% 3%

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

6% 7% 6%

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

11% 11% 11%

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

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%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 22% 19%

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?

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,
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 SOCIALFORVALTNINGEN

Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 8 af 13 Københavns Kommune



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 3.697 3.357 309

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 10% 14%

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

8% 8% 11%

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

1% 1% 3%

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

6% 6% 10%

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

2% 2% 4%

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

6% 6% 8%

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

11% 10% 15%

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

4% 4% 6%

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 21% 21% 28%

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?

4% 4% 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.
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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

Administr
ation og
IT (HK)

Akademik
ere

Chefer og
ledere

Ergo- og
fysioterap

euter

Antal svar 3.697 374 479 310 133

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 4% 3% 4% 8%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 8% 3% 3% 4% 5%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 1% 1% 2% 5%

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 6% 3% 3% 3% 7%

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

11% 5% 8% 5% 5%

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 9% 13% 11% 17%

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?

4% 2% 1% 5% 2%
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Denne
rapport

Ernærings
- og

husholdni
ngsøkono

m,
økonoma

mv.

Lærere
m.fl. i

folkesk.
og

spec.unde
rv.

Omsorgs-,
pæd.med
hj. samt

pæd. ass.

Pædagogi
sk

personale

Socialpæ
dagoger

Antal svar 3.697 27 49 318 95 808

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 7% 6% 19% 6% 13%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 8% 4% 4% 17% 3% 11%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 0% 2% 14% 5% 8%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 2% 0% 4% 6% 0% 3%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 6% 0% 12% 14% 5% 6%

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

11% 0% 8% 20% 7% 13%

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 11% 16% 38% 14% 26%

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?

4% 19% 8% 8% 1% 4%
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Denne
rapport

Socialråd
g. og

socialfor
midlere

Sosu-
assistente

r

Sosu-
hjælpere

Syge- og
sundheds
plejersker

Faggrupp
er ikke

kategoris
eret

Antal svar 3.697 559 192 87 100 36

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 8% 20% 22% 25% 19%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 8% 6% 14% 11% 19% 19%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 1% 2% 2% 1% 0%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 3% 11% 16% 13% 14%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 2% 1% 3% 7% 2% 3%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 6% 4% 13% 9% 13% 11%

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

11% 11% 11% 9% 25% 22%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 4% 3% 6% 2% 6% 8%

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

0% 0% 0% 3% 1% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 18% 35% 37% 42% 25%

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?

4% 4% 5% 7% 5% 3%
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Denne
rapport

Øvrige

Antal svar 3.697 99

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

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 8% 5%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 10%

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

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

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

11% 8%

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

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

0% 1%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 21% 18%

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?

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.
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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 37% Antal besvarelser: 3.654 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
adfærd? 

Side 5 - Resultater spørgsmål 10 og 11
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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?

90% 3.305 4% 134 3% 126 2% 89 10% 349

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

94% 3.448 2% 90 2% 64 1% 52 6% 206

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

99% 3.623 0% 13 0% 12 0% 6 1% 31

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

94% 3.421 3% 97 2% 84 1% 52 6% 233

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

99% 3.617 1% 24 0% 10 0% 3 1% 37

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

95% 3.473 3% 96 2% 56 1% 29 5% 181

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

94% 3.427 3% 122 2% 73 1% 32 6% 227

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

98% 3.568 1% 44 1% 29 0% 13 2% 86

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

99% 3.634 0% 10 0% 5 0% 5 1% 20

Supplerende kan det oplyses, at 669 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 18% 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.
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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?

349 24% 85 2% 8 1% 5 27% 95 70% 245 1% 5 71% 249 6% 21

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

206 33% 69 3% 6 3% 6 38% 78 59% 121 2% 5 61% 125 6% 13

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

31 26% 8 3% 1 6% 2 35% 11 29% 9 13% 4 42% 13 23% 7

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

233 18% 41 1% 2 3% 6 21% 49 76% 176 1% 2 76% 178 6% 13

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

37 30% 11 0% 0 3% 1 32% 12 57% 21 3% 1 59% 22 8% 3

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

181 50% 91 2% 3 2% 4 54% 97 40% 73 2% 3 41% 75 9% 17

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

227 47% 106 2% 5 4% 10 52% 118 46% 104 4% 8 48% 110 9% 21

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

86 26% 22 2% 2 2% 2 30% 26 51% 44 8% 7 59% 51 12% 10

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

20 5% 1 5% 1 0% 0 10% 2 80% 16 0% 0 80% 16 10% 2

'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?

349 42% 147 45% 157 41% 143

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

206 43% 88 47% 97 48% 98

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

31 55% 17 48% 15 35% 11

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

233 40% 94 43% 100 43% 100

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

37 32% 12 30% 11 32% 12

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

181 25% 46 28% 51 38% 69

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

227 25% 57 34% 78 38% 87

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

86 34% 29 24% 21 43% 37

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

20 75% 15 65% 13 50% 10

'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%

2%

1%

0%

89%

7%

Antal
svar

69

47

12

3.260

266

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

87%

13%

Antal
svar

3.176

476

 

 

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 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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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 3.654 298 610 955 1.134 657

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 20% 13% 9% 8% 6%

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

6% 13% 9% 5% 4% 3%

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

1% 1% 1% 1% 0% 1%

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

6% 14% 8% 6% 5% 4%

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

1% 1% 1% 1% 1% 1%

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

5% 6% 7% 5% 4% 3%

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

6% 13% 10% 5% 5% 3%

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

2% 8% 4% 2% 1% 0%

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

1% 1% 1% 1% 1% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 32% 24% 18% 16% 13%

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?

4% 4% 5% 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,
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 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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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 3.654 580 571 676 1.827

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 11% 13% 10% 8%

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

6% 8% 9% 5% 4%

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

1% 1% 1% 0% 1%

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

6% 8% 9% 7% 5%

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

1% 1% 1% 1% 1%

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

5% 6% 6% 5% 4%

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

6% 8% 7% 8% 5%

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

2% 4% 3% 3% 1%

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

1% 1% 1% 1% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 21% 22% 21% 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?

4% 4% 5% 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.
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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 3.654 3.031 623

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 11% 5%

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

6% 6% 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?

6% 7% 4%

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

1% 1% 1%

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

5% 5% 3%

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

6% 6% 5%

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

2% 3% 2%

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

1% 1% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 19% 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?

4% 3% 4%

'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 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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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 3.654 3.282 372

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 9% 13%

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

6% 5% 10%

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?

6% 6% 9%

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?

5% 5% 8%

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

6% 6% 8%

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

2% 2% 4%

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

1% 1% 1%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 18% 23%

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?

4% 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,
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.
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Sexistisk kultur og adfærd 2022 Side 9 af 13 Københavns Kommune



Her vises resultaterne opdelt på faggruppe. I cellerne vises, hvor stor en andel af den pågældende gruppe, som har angivet "Ja".

Denne
rapport

Administr
ation og
IT (HK)

Akademi
kere

Chefer og
ledere

Ergo- og
fysiotera

peuter

Antal svar 3.654 271 350 298 363

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 3% 2% 4% 9%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 6% 1% 4% 3% 4%

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

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 1% 1% 3% 5%

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 5% 2% 2% 1% 5%

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

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 8% 10% 10% 18%

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?

4% 1% 3% 3% 4%

BAGGRUND - FAGGRUPPE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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Denne
rapport

Ernæring
s- og

husholdni
ngsøkono

m,
økonoma

mv.

Håndvær
kere

Køkken-
og

rengøring
sområdet

Socialpæ
dagoger

Sosu,
ikke

uddanne
de

Antal svar 3.654 86 30 91 43 159

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 6% 3% 4% 16% 18%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 6% 3% 0% 3% 12% 16%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 0% 0% 2% 0% 3%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 3% 0% 1% 14% 13%

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 1% 0% 3% 2% 0% 2%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 5% 5% 3% 3% 2% 8%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 6% 1% 0% 5% 7% 10%

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

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 1% 0% 0% 0% 2% 1%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 9% 7% 15% 28% 32%

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?

4% 2% 0% 2% 9% 4%

BAGGRUND - FAGGRUPPE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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Denne
rapport

Sosu-
assistent

er

Sosu-
hjælpere

Syge- og
sundheds
plejersker

Teknisk
service

Under
uddannel

se og
ungarbej

der

Antal svar 3.654 589 729 438 32 85

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 19% 11% 9% 3% 11%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 6% 9% 8% 2% 3% 6%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 1% 1% 0% 0% 2%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 13% 8% 5% 3% 6%

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 5% 8% 6% 5% 6% 6%

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig? 6% 9% 6% 5% 3% 8%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 2% 5% 2% 2% 0% 6%

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)? 1% 2% 1% 0% 0% 0%

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 29% 22% 17% 16% 16%

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?

4% 5% 3% 4% 0% 4%

BAGGRUND - FAGGRUPPE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN
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Denne
rapport

Faggrupp
er ikke

kategoris
eret

Øvrige

Antal svar 3.654 55 32

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 10% 2% 6%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 6% 0% 9%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 2% 0%

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 6% 0% 9%

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 5% 5% 3%

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

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

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

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 18% 7% 16%

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?

4% 5% 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.
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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 74% Antal besvarelser: 1.687 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 

Side 4 - Er der talt med nogen om –
og er der fulgt op på den uønskede 
adfærd? 

Side 5 - Resultater spørgsmål 10 og 11

Baggrundsoplysninger
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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?

97% 1.637 2% 26 1% 21 0% 3 3% 50

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

96% 1.620 2% 41 1% 18 0% 8 4% 67

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

99% 1.674 1% 9 0% 4 0% 0 1% 13

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

99% 1.662 1% 17 0% 7 0% 1 1% 25

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

99% 1.675 0% 8 0% 3 0% 1 1% 12

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

97% 1.633 2% 36 1% 14 0% 4 3% 54

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

94% 1.579 2% 41 3% 52 1% 15 6% 108

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

97% 1.641 1% 24 1% 17 0% 5 3% 46

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

100% 1.685 0% 2 0% 0 0% 0 0% 2

Supplerende kan det oplyses, at 213 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 13% 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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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?

50 74% 37 16% 8 2% 1 86% 43 10% 5 4% 2 14% 7 6% 3

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

67 72% 48 4% 3 4% 3 76% 51 7% 5 4% 3 12% 8 15% 10

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

13 54% 7 0% 0 0% 0 54% 7 8% 1 8% 1 15% 2 31% 4

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

25 60% 15 4% 1 8% 2 72% 18 12% 3 4% 1 16% 4 16% 4

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

12 92% 11 0% 0 8% 1 92% 11 8% 1 0% 0 8% 1 0% 0

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

54 80% 43 6% 3 2% 1 85% 46 4% 2 7% 4 11% 6 7% 4

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

108 74% 80 16% 17 4% 4 84% 91 6% 7 6% 7 13% 14 9% 10

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

46 67% 31 26% 12 0% 0 80% 37 2% 1 13% 6 13% 6 9% 4

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

2 50% 1 50% 1 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

'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.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 TIL 9 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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?

50 10% 5 12% 6 30% 15

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

67 12% 8 19% 13 31% 21

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

13 8% 1 23% 3 8% 1

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

25 4% 1 24% 6 24% 6

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

12 25% 3 25% 3 67% 8

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

54 6% 3 7% 4 39% 21

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

108 6% 7 14% 15 49% 53

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

46 20% 9 13% 6 43% 20

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

2 0% 0 0% 0 50% 1

'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.

RESULTATER SPØRGSMÅL 1 TIL 9 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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%

1%

89%

7%

Antal
svar

22

28

12

1.507

118

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

78%

22%

Antal
svar

1.322

365

 

 

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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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 1.687 147 370 425 510 235

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

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

4% 8% 3% 4% 5% 2%

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

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

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

1% 4% 2% 1% 1% 1%

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

1% 0% 0% 1% 1% 0%

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

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

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

6% 9% 9% 6% 5% 4%

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

3% 4% 4% 3% 2% 0%

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

0% - - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 16% 16% 11% 13% 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?

4% 4% 2% 4% 4% 4%

'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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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 1.687 217 296 309 865

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 3% 2% 3% 5% 3%

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

4% 6% 5% 3% 3%

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

1% 0% 0% 1% 1%

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

1% 0% 1% 2% 2%

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

1% 0% 0% 0% 1%

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

3% 5% 2% 4% 3%

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

6% 7% 8% 8% 5%

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

3% 5% 2% 3% 2%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 16% 14% 14% 11%

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?

4% 5% 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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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 1.687 820 867

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

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

4% 5% 3%

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

1% 1% 0%

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

1% 1% 2%

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

1% 1% 1%

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

3% 4% 2%

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

6% 8% 5%

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

3% 5% 1%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 16% 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?

4% 3% 4%

'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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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 1.687 1.635 52

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

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

4% 4% 8%

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

1% 1% 0%

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

1% 1% 4%

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

1% 1% 0%

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

3% 3% 6%

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

6% 6% 10%

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

3% 3% 6%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 12% 23%

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?

4% 4% 2%

'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 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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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

Administratio
n og IT (HK)

Akademikere
Chefer og

ledere
Håndværkere

Antal svar 1.687 287 791 93 71

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 3% 2% 2% 2% 10%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 4% 4% 3% 2% 13%

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

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

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

1% 0% 0% 2% 1%

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 3% 4% 2% 4% 7%

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

6% 5% 7% 8% 13%

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering? 3% 1% 3% 4% 13%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 11% 12% 14% 25%

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?

4% 3% 4% 4% 6%

BAGGRUND - FAGGRUPPE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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Denne
rapport

Pædagogisk
personale

Specialarbejd
ere mv.

Teknisk
service

Faggrupper
ikke

kategoriseret
Øvrige

Antal svar 1.687 49 188 97 80 30

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 3% 2% 5% 3% 3% 3%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 4% 4% 5% 3% 5% 10%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 2% 2% 1% 0% 0%

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

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

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

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

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

6% 4% 6% 3% 3% 10%

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

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

0% - - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 13% 12% 14% 11% 5% 13%

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?

4% 0% 4% 6% 1% 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 - FAGGRUPPE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
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SEXISTISK KULTUR OG ADFÆRD 2022 ØKONOMIFORVALTNINGEN

Resultatrapport Svarprocent: 62% Antal besvarelser: 2.054 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.

Indhold

Resultater for spørgsmål 1 til 11

Side 2 - Hvor mange, der i løbet af de 
seneste 12 måneder har været udsat 
for uønsket adfærd og hvor ofte?

Side 3 - Hvem kommer de forskellige 
former for uønsket adfærd fra? 
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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?

97% 2.002 2% 31 1% 19 0% 2 3% 52

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

98% 2.006 2% 32 1% 14 0% 2 2% 48

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

99% 2.043 0% 5 0% 4 0% 2 1% 11

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

99% 2.035 1% 13 0% 5 0% 1 1% 19

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

100% 2.046 0% 4 0% 4 0% 0 0% 8

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

98% 2.022 1% 22 0% 9 0% 1 2% 32

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

94% 1.941 3% 55 2% 42 1% 16 6% 113

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

98% 2.018 1% 21 1% 11 0% 4 2% 36

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

100% 2.054 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Supplerende kan det oplyses, at 184 personer har oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd, svarende til 9% 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.
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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?

52 65% 34 15% 8 0% 0 75% 39 8% 4 8% 4 13% 7 13% 7

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

48 73% 35 13% 6 4% 2 85% 41 10% 5 6% 3 15% 7 4% 2

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

11 27% 3 9% 1 9% 1 36% 4 36% 4 18% 2 45% 5 27% 3

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

19 58% 11 11% 2 0% 0 63% 12 16% 3 5% 1 21% 4 16% 3

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

8 75% 6 13% 1 0% 0 75% 6 13% 1 0% 0 13% 1 13% 1

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

32 84% 27 9% 3 0% 0 88% 28 6% 2 0% 0 6% 2 6% 2

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

113 77% 87 20% 23 2% 2 86% 97 4% 4 10% 11 13% 15 7% 8

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

36 58% 21 11% 4 0% 0 67% 24 6% 2 22% 8 25% 9 14% 5

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

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

'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?

52 19% 10 27% 14 27% 14

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

48 21% 10 44% 21 29% 14

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

11 18% 2 36% 4 18% 2

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

19 11% 2 32% 6 26% 5

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

8 38% 3 38% 3 50% 4

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

32 3% 1 22% 7 25% 8

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

113 14% 16 23% 26 42% 47

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

36 28% 10 28% 10 36% 13

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

0 0% 0 0% 0 0% 0

'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%

90%

7%

Antal
svar

11

37

6

1.851

149

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

76%

24%

Antal
svar

1.570

484

 

 

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?
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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 2.054 236 554 501 552 211

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 3% 5% 4% 2% 1% 1%

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

2% 5% 4% 2% 1% 2%

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

1% 1% 0% 0% 1% 1%

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

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

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

0% 0% 0% 1% 1% 0%

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

2% 3% 2% 2% 1% 1%

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

6% 10% 9% 4% 3% 2%

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

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

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

0% - - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 17% 13% 7% 5% 5%

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% 5% 2% 3% 2% 2%

'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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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 2.054 305 395 394 960

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

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

2% 2% 4% 3% 1%

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

1% 1% 0% 0% 1%

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

1% 1% 2% 1% 1%

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

0% 0% 0% 1% 0%

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

2% 1% 2% 2% 1%

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

6% 6% 10% 6% 3%

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

2% 3% 3% 2% 1%

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 11% 13% 10% 6%

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% 4% 2%

'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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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 2.054 1.150 904

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

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

2% 3% 2%

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

1% 1% 0%

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

1% 1% 0%

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

0% 0% 1%

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

2% 1% 2%

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

6% 7% 4%

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

2% 3% 0%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 11% 6%

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% 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.
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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 2.054 1.983 71

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

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

2% 2% 0%

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?

1% 1% 1%

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

0% 0% 0%

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

2% 2% 0%

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

6% 6% 4%

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

2% 2% 1%

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

0% - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 9% 8%

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%

'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.
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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
Administration

og IT (HK)
Akademikere

Chefer og
ledere

Håndværkere

Antal svar 2.054 647 778 124 32

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil? 3% 2% 3% 0% 0%

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 2% 1% 4% 1% 0%

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

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

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 2% 1% 2% 0% 0%

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

6% 3% 10% 3% 0%

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

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 5% 14% 3% 0%

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% 4% 1% 3%
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Denne rapport
Køkken- og

rengøringsområ
det

Teknisk service
Faggrupper ikke

kategoriseret
Øvrige

Antal svar 2.054 302 66 60 43

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

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 2% 2% 9% 0% 2%

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold? 1% 1% 2% 2% 0%

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

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

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig? 2% 1% 6% 2% 0%

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

6% 1% 5% 7% 5%

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

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

0% - - - -

Oplevet ét eller flere tilfælde af uønsket adfærd 9% 6% 14% 12% 5%

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% 0% 6% 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,
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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Københavns Kommune har gennemført en undersø-

gelse af sexistisk kultur og adfærd 

Københavns Kommune har undersøgt omfanget af sexistisk kultur 

og adfærd på alle kommunens arbejdspladser. Nu er resultaterne 

landet. 

Københavns Kommune har gennemført en større undersøgelse 

blandt sine over 47.000 ansatte for at afdække omfanget af sexistisk 

kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser.  

Undersøgelsen viser, at selvom størstedelen af de ansatte i Køben-

havns Kommune ikke har været udsat for sexistisk kultur eller ad-

færd, så svarer 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, 

at de inden for det seneste år har oplevet sexistisk kultur eller uøn-

sket adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen. Det drejer sig 

især om seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller 

seksuel orientering.  

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) tager undersøgel-

sen meget alvorligt. 

”Københavns Kommune skal være en tryg arbejdsplads for alle. Det 
er fuldstændig uacceptabelt, at 16 procent af dem, der har deltaget 

i undersøgelsen, har oplevet en sexistisk kultur eller adfærd. Det er 

vigtigt, at vi har fået afdækket omfanget. Nu skal de syv forvaltnin-

ger sætte gang i opfølgningsarbejdet lokalt, så vi sikrer, at der bli-

ver taget hånd om problemerne. Man skal kunne gå trygt på ar-

bejde i Københavns Kommune, uanset om man er social- og sund-

hedsassist, pædagogmedhjælper eller sagsbehandler,” siger So-

phie Hæstorp Andersen. 

 
For Britt Petersen, forperson i Københavns og Frederiksbergs Fæl-

lesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisa-

tioner, handler det blandt andet om at arbejde med kulturen: 

”Det er vigtigt, at man bruger undersøgelsen til at sætte ind de ste-
der, hvor der er brug for det. Det handler blandt andet om at sætte 

fuld damp under det interne kulturarbejde blandt medarbejdere - 

hvordan man arbejder sammen og taler sammen. Men det handler 

også om konkret at forebygge og håndtere uønsket seksuel adfærd 

på de arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere oplever det – 

både i det interne samarbejde og i kontakten med borgere,” siger 

Britt Petersen.  

  

Bilag 9 - pressemeddelelse 
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Undersøgelsen viser, at det blandt de større medarbejdergrupper i 

Københavns Kommune især er omsorgspersonale, socialpædagoger 

og SOSU’er, der har været oplevet en sexistisk kultur eller adfærd.  

Kommunens håndtering af uønsket seksuel adfærd 

I opfølgningsarbejdet vil hver forvaltning nu dykke ned i resultaterne 

og undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt. Det handler blandt an-

det om at udrydde enhver tvivl om, hvem man kan gå til, hvis man 

bliver udsat for uønsket adfærd af seksuel karakter og tydeliggøre, 

hvordan man forebygger og håndterer det.  

Københavns Kommune har allerede iværksat en række tiltag de se-

nere år for at forebygge, identificere og håndtere sexistisk adfærd. I 

2020 vedtog Borgerrepræsentationen en revideret politik vedr. 

krænkende adfærd på arbejdspladsen, der beskriver kommunens 

retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af kræn-

kende adfærd. I 2021 blev der oprettet en enhed for håndtering af 

sexisme og seksuel chikane, hvor alle ansatte anonymt og trygt kan 

henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Enhe-

den rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man har 

været udsat for uønsket seksuel adfærd og hjælper også i situationer 

omkring generel kultur på arbejdspladsen. 
 

Derudover er man i alle forvaltninger i gang med et større arbejde 

for at styrke arbejdsfællesskabet på kommunens arbejdspladser. 

Indsatsen retter sig blandt andet mod kulturen, omgangstonen og 

det kollegiale fællesskab. 

 

Det er første gang, Københavns Kommune gennemfører en under-

søgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. 

Undersøgelsen vil blive gennemført igen i 2023.  

I forvejen gennemfører kommunen hvert andet år en trivselsunder-

søgelse. Ved seneste trivselsundersøgelse i 2021 var scoren for den 

generelle trivsel 5,7 på en skala fra 1 til 7. 7 er den mest positive vur-

dering af trivslen.  

Yderligere oplysninger 

Kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pres-

sekonsulent Nikolai Evereth Hansen på telefon 4044 7446 eller mail 

p33u@kk.dk.  

For yderligere forvaltningsspecifikke oplysninger eller kommentarer 

kontakt den konkrete forvaltning. Se kontaktoplysninger her.  

Fakta: 

• Borgerrepræsentationen besluttede at gennemføre under-

søgelsen i forbindelse med budgetaftalen for 2022. Køben-

havns Kommune har inviteret alle sine cirka 47.000 ansatte 

til at deltage - også ansatte med en løsere tilknytning til 

mailto:p33u@kk.dk
https://www.kk.dk/om-kommunen/presse/pressekontakt-til-en-forvaltning
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Københavns Kommune, fx vikaransatte. I alt 21.273 har sva-

ret på undersøgelsen – dvs. 45%. 

 

• 17% af de kvinder, der har besvaret undersøgelsen har ople-

vet sexistisk kultur eller adfærd. 13% af de mænd, der har be-

svaret undersøgelsen har oplevet sexistisk kultur eller ad-

færd. 

 

• I undersøgelsen er der bl.a. blevet spurgt ind til, om man har 

oplevet forskellige hændelser med sexistisk kultur og adfærd. 

Af det totale antal hændelser i undersøgelsen kommer 62% 

af dem fra det interne samarbejde, mens 38% kommer fra 

det eksterne samarbejde.  

 

• Nedenfor er en oversigt over, hvor stor en procentdel af de 

medarbejdere og ledere, som har svaret på undersøgelsen, 

der inden for det seneste år har oplevet:  

o At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel 

orientering på en måde, som var uønsket for dig eller 

ubehageligt for dig: 8% 

o Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj el-

ler livsstil: 7% 

o Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, 

i en større gruppe/forsamling: 5% 

o Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, fx 

klap, kys eller omfavnelse: 4% 

o At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, 

som var uønskede eller ubehagelige for dig: 4% 

o At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din 

seksuelle orientering: 3% 

o Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier 

med seksuelt indhold: 1% 

o At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder 

eller andre materialer med seksuelt indhold: 1% 

o At nogen har bedt dig om seksuelle tjenester til gen-

gæld for, at du fik en belønning? <1% 

 

• Da undersøgelsen har fokus på kulturen på arbejdspladsen 

og svarene er anonyme, kan man ikke via resultaterne pege 

på specifikke, konkrete tilfælde af seksuel chikane eller andre 

former for seksuel adfærd. 

 

• For at forebygge, identificere og styrke håndtering af uønsket 

seksuel adfærd modtog alle kommunens medarbejdere og 

ledere i 2021 information om, hvad man skal gøre, hvis man 

oplever det. I undersøgelsen angiver 86% af responden-

terne, at de ved, hvor de kan henvende sig, hvis de 
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overværer eller udsættes for uønsket seksuel opmærksom-

hed/adfærd. 

 

• Der er fra centralt hold afsat i alt 500.000 kroner til arbejds-

pladsrettede aktiviteter i det opfølgende arbejde med under-

søgelsen. Hertil kommer forvaltningsspecifikke indsatser. 

 


