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HK Hovedstadens sexismeundersøgelse 2021 – opsummering af hovedresultater  
 
Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvorvidt HK Hovedstadens medlemmer har været udsat for uønskede seksuelle krænkelser indenfor de 
seneste 12 måneder.  Undersøgelsen afdækker desuden, hvilke krænkelsestyper, det drejer sig om og hvem, der krænkede en (f.eks. kollega).  
 
Der er desuden spurgt ind til, hvilke konsekvenser, det har haft for en, at man har været udsat for uønskede seksuelle krænkelse, og hvad man gjorde 
efterfølgende.  
 
Undersøgelsen har et særskilt fokus på, hvorvidt man som LGBT person har været udsat for uønskede seksuelle krænkelser, og om man på 
arbejdspladsen har oplevet, at der er blevet talt nedsættende om bestemte køn eller seksuelle orienteringer. Vi har rådført os hos LGBT Danmark i 
forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet, og på den baggrund er LGBT gruppen defineret i analysen som personer, der har svaret, at de 
identificerer sig med at være ”andet” end kvinde/mand eller ikke-heteroseksuelle under seksuel orientering. 
 
Undersøgelsen er en rundspørge, der bygger på spørgeskemaet udsendt af Oxford Research til HK Hovedstadens ca. 62.000 medlemmer i en periode 
på tre uger i januar 2021. Det er gjort via e-mail og sms’er og med unikke links til et webbaseret spørgeskema. 9.708 medlemmer har svaret 
undersøgelsen, hvilket er en svarprocent på 16 pct. Det er en svarprocent, der er højere end hvad man ser i lignende medlemsundersøgelser, hvor 
man ofte ser en svarprocent på omkring 10 pct. 
 
 

Hovedresultater 
 

Undersøgelsen i tal 

 
Seksuelle krænkelser ER fortsat et stort og uløst 
problem. 
 
Krænkelserne belaster de ansatte, gør dem kede af det, 
giver et dårligt arbejdsmiljø. 
 
Omfanget af krænkelser viser, at mange krænkelser er 
et problem, længe før de bliver egentlige sager. 
 

Tabel 1.1: Krænket i løbet af de sidste 12 måneder? 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 8599 88,6 88,6 88,6 

  Ja 1109 11,4 11,4 100,0 

  Total 9708 100,0 100,0   
 

Og ja – det ER først og fremmest kvinder der bliver 
udsat for seksuelle krænkelser. 
 
Der er andre nuancer, men de handler IKKE om, at 
mænd bliver krænket ligeså meget som kvinder 

Tabel 4B.1: Køn x Er du blevet udsat for en krænkelse i 
løbet af de seneste 12 måneder? 

  

Krænket i løbet af de sidste 12 måneder 

Nej Ja 

Count Row N % Count Row N % 

Køn fra 
baggrundsda
ta 

Mand 1719 91% 176 9% 

Kvinde 6880 88% 933 12% 
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Krænkelserne går især går ud over de unge – jo yngre, 
desto ofte oplever de seksuelle krænkelser. Som gruppe 
er de endnu oftere udsat for seksuelle krænkelser end 
kvinderne.  
 
Svarene i undersøgelsen tyder på, at de unge både er 
mere udsatte OG at de unge er mere kritiske overfor 
seksuelle krænkelser.  
 
De unge siger klart overfor gramserier, klamme 
bemærkninger og opfordringer til sex.  
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1: Alder x Er du blevet udsat for en krænkelse i 
løbet af de seneste 12 måneder? 

  

Krænket i løbet af de sidste 12 måneder 

Nej Ja 

Count Row N % Count Row N % 

Under 30 
er opdelt 

15-19 år 67 60,4% 44 39,6% 

20-24 år 256 67,4% 124 32,6% 

25-29 år 392 69,6% 171 30,4% 

30-39 år 864 81,1% 201 18,9% 

40-49 år 1886 89,2% 229 10,8% 

50-59 år 3645 93,2% 267 6,8% 

60-69 år 1466 95,3% 73 4,7% 

70 eller 
ældre 

23 100,0% 0 0,0% 

 

De unge er mindre tilbøjelige til at gå og putte med, at 
de er blevet krænket.  
 
Flere unge end ældre går til chefen, taler med 
kollegerne og ikke mindst med deres familie og venner. 
 
Til gengæld er de unge ikke så gode til at sige fra 
overfor krænkeren.  
 
  
En anden meget udsat gruppe er LGBT+ personerne, 
som giver sig til kendte på et spørgsmål om 
kønsidentitet og et spørgsmål og seksuel orientering.  
 
Selv om de ikke udgør så mange i undersøgelsen (knap 
300), vidner svarene om, at de som gruppe er langt 
mere udsat for seksuelle krænkelser end alle andre. 
 
Der er i øvrigt flere LGBT+-personer blandt de unge end 
blandt de ældre – bl.a. non-binære. 
 
Krænkelserne tager også hårdere på LGBT-personerne. 

Tabel 6.1: Seksuel orientering x Er du blevet udsat for en 
krænkelse i løbet af de seneste 12 måneder? 

  

Krænket i løbet af de sidste 12 måneder 

Nej Ja 

Count Row N % Count Row N % 

Heteroseksu
el eller ikke-
heteroseksu
el 

Heteroseksuel 7082 90% 760 10% 

Ikke-
heteroseksuel 

238 80% 58 20% 

Ønsker ikke at 
svare 

394 92% 36 8% 
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Undersøgelsen viser også, at mange har oplevet, at der 
tales nedsættende om bestemte køn og om seksuelle 
mindretal. 
 
Igen er det de unge, der topper. En markant større andel 
af de unge og yngre fortæller, at de har oplevet 
nedsættende omtale af en bestemt seksuel orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.6: Alder x Oplevet nedsættende tale om en bestemt 
seksuel orientering? 

  

Oplevet, at der tales nedsættende om en 
bestemt seksuel orientering? 

Nej Ja 

Count Row N % Count Row N % 

Under 30 
er opdelt 

15-19 år 75 67,6% 36 32,4% 

20-24 år 293 77,3% 86 22,7% 

25-29 år 425 75,5% 138 24,5% 

30-39 år 885 83,1% 180 16,9% 

40-49 år 1891 89,4% 224 10,6% 

50-59 år 3569 91,3% 342 8,7% 

60-69 år 1419 92,2% 120 7,8% 

70 eller 
ældre 

22 95,7% 1 4,3% 

 

Og igen er oplevelsen af nedsættende omtale langt 
mere udbredt blandt LGBT’erne / ikke heteroseksuelle 
end blandt heteroseksuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.6: Seksuel orientering x Oplevet nedsættende tale om 
en bestemt seksuel orientering? 

  

Oplevet, at der tales nedsættende om en 
bestemt seksuel orientering? 

Nej Ja 

Count Row N % Count Row N % 

Heteroseksu
el eller ikke-
heteroseksu
el 

Heteroseksuel 7038 89,7% 804 10,3% 

Ikke-
heteroseksuel 

209 70,6% 87 29,4% 

Ønsker ikke at 
svare 

398 92,6% 32 7,4% 
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Der er meget stor opbakning til, at HK har fokus på 
seksuelle krænkelser 

Tabel 1.19b: Grupperet - Jeg synes, det er vigtigt, at HK 
Hovedstaden fokuserer på sexchikane og seksuelt 
krænkende adfærd på arbejdspladserne.  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid Meget 
uenig  

189 1,9 1,9 1,9 

Uenig 195 2,0 2,0 4,0 

Hverken 
eller 

818 8,4 8,4 12,4 

Enig 3050 31,4 31,4 43,8 

Meget 
enig 

5453 56,2 56,2 100,0 

Total 9705 100,0 100,0   

Missing System 3 0,0     

Total 9708 100,0     
 

Blandt de unge er der en massiv opbakning til, at HK 
Hovedstaden har fokus på seksuelle krænkelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opbakningen til at HK Hovedstaden har fokus på 
seksuelle krænkelser er generelt høj blandt både 
kvinder og mænd, men der er alligevel forskel 
 
80,9 af mændene 
89,3 af kvinderne  
 
….svarer ”enig” eller ”meget enig”. 
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Om undersøgelsen: 
 
Mediernes dækning af #MeToo har mest handlet om de 
kendte, politikere og mediefolk, hvor enkeltpersoner eller 
grupper er stået frem. 
 
HK Hovedstaden har valgt at spørge ALLE vores 
erhvervsaktive medlemmer om deres oplevelser med 
seksuelle krænkelser, for at give dem en stemme i 
debatten. 9.708 medlemmer svarende til 16 procent har 
svaret – det er rigtig mange. 
 
Svarene er ikke en fuldstændig repræsentative for alle 
61.445 medlemmers oplevelser, men et vidnesbyrd fra  
en meget stor del af dem, nemlig 9.708 medlemmer, 
hvoraf 1.109 har svaret, at de har oplevet krænkelser. 
 
De unge og til dels mændene er underrepræsenterede i 
svarene. For begge grupper er der dog så mange 
besvarelser (1054 unge og 1895 mænd), at fundene 
bliver signifikante - også for langt de  fleste alders- og 
kønsspecifikke karakteristika i undersøgelsen. 
 
Samlet set betyder især de unges underrepræsentation, 
at der temmelig sikkert er et mørketal. Der er formentlig 
endnu flere krænkede unge medlemmer af HK 
Hovedstaden end, hvad undersøgelsen viser (se 
dokumentationspapir fra Oxford Research, der forklarer, 
hvorfor Oxford Research har fravalgt at ”vægte” 
resultaterne i undersøgelsen). 
 
Det andet mørketal, der antages af være i 
undersøgelsen, er, at mange har arbejdet hjemme i den 
periode, som undersøgelsen spørger til (det seneste år). 
Uden corona er antallet af krænkelser formentlig endnu 
større.  
 
 
 
 

Rep-test 1: KØN 

  

Fordeling i HK 
Hovedstaden 
(Population) 

Fordeling blandt 
besvarede 

(Observeret) 

N Pct. N Pct. 

Mand 16315 27 1895 20 

Kvinde 45130 73 7813 80 

Total 61445 100 9708 100 
 

Rep-test 2: ALDER 

  

Fordeling i HK 
Hovedstaden 
(Population) 

Fordeling blandt 
besvarede 

(Observeret) 

N Pct. N Pct. 

15-19 år 1349 2 111 1 

20-24 år 5537 9 380 4 

25-29 år 6830 11 563 6 

30-39 år 10084 16 1065 11 

40-49 år 12738 21 2115 22 

50-59 år 17473 28 3912 40 

60-69 år 7255 12 1539 16 

70 eller ældre 179 0 23 0 

Total 61445 100 9708 100 
 
 

 


