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ANALYSE 9. marts 2022 

  

To ud af fem har været udsat for 
kønnet forskelsbehandling 
 

   
 Analysens hovedpointer 

 To ud af fem har oplevet en eller flere former for kønnet forskelsbehandling, hvor 
det mest udbredte er nedladende historier og forskellig anerkendelse baseret på 
køn. Hver sjette har oplevet en eller flere former for seksuel chikane, hvor verbale 
former er de mest udbredte. Det kan enten være i form af eksplicitte historier eller 
uønskede kommentarer. 

 Meget få har været udsat for seksuel tvang med 1,6 og 0,2 pct., der har været udsat 
for at blive hhv. holdt fast og berørt mod deres vilje, eller blevet tilbudt belønning 
til gengæld for seksuelle ydelser. 

 Kun hver fjerde har fortalt nogen på deres arbejdsplads om hændelserne, men 
blandt dem der ikke har, skyldes det ofte at de ikke har fundet det relevant. 

 Det er de færreste der har ønsket en konkret handling fra deres arbejdsplads, men 
blandt dem, der har fået hjælp, har ni ud af 10 fået hjælp af en TR eller AMR og otte 
ud af 10 fået hjælp af en leder. Af dem der ikke har fået hjælp ville hver tredje gerne 
have haft hjælp af deres leder, og hver femte af deres TR eller AMR. 

 

   

Om analysen 
Analysen er udarbejdet i marts 2022 af Ju-
lius Gotthardt Møller og Martin Ærbo Ve-
sterbæk fra DM. Analysen anvender tal 
DM’s medlemstilfredshedsundersøgelse. 

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du 
kontakte DM’s analyseafdeling på ana-
lyse@dm.dk. Hvis du har spørgsmål til 
brug af analysen i pressen, kan du kon-
takte DM’s pressevagt på 29 11 60 80
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1. Kønnet forskelsbehandling 
To ud af fem medlemmer har oplevet en form for kønsbaseret forskelsbehandling på deres 
arbejdsplads. Det mest hyppige, som næsten hver fjerde har oplevet er at blive fortalt vittig-
heder eller historier, der er nedladende overfor deres eller andre køn, eller at arbejdspræsta-
tioner bliver anerkendt forskelligt på grund af køn. Det mindst udbredte er udelukkelse fra 
sociale sammenhænge pga. køn. Herefter kommer bemærkninger om ikke at kunne udføre 
bestemte opgaver, selvom mange har oplevet forventninger til at løse traditionelt kønnede 
opgaver. 

Figur 1  Kønsbaseret forskelsbehandling: 

 

Omkring én ud af seks har oplevet en form for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det klar 
mest udbredte er direkte verbal chikane enten i form af ubehagelige historier eller vittigheder 
med et seksuelt indhold eller uønskede kommentarer på udsende, seksualitet, eller påklæd-
ning.  
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Figur 2  Seksuel chikane 

 

Seksuel tvang er uden tvivl det mindst udbredte, og kun 1,6 pct. siger, at de er blevet gramset 
på eller holdt fast mod deres vilje. Endnu færre har oplevet at blive bedt om seksuelle tjenester 
til gengæld for belønninger i forbindelse med deres arbejde. For de resterende spørgsmål om 
seksuel tvang er det a hensyn til anonymitet ikke muligt at oplyse antallet af besvarelser, da det 
drejer sig om maksimalt fem personer. 

Figur 3  Seksuel tvang 

 

Ser man på de tre typer af oplevelser – kønnet forskelsbehandling, seksuel chikane, og seksuel 
tvang – er det lidt under halvdelen af medlemmerne, der har oplevet mindst én af typerne af 
hændelser. Det mest udbredte er kønnet forskelsbehandling, efterfulgt af seksuel chikane, og 
til sidst seksuel tvang. 
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Figur 4 Har været udsat for mindst én type hændelse 

 

2. Håndtering 
Ser man på, hvordan medlemmerne har håndteret den eller de ubehagelige hændelser, de 
har været udsat for, er det kun hver fjerde, der siger, at de har talt med nogen fra deres ar-
bejdsplads om hændelsen. Lidt under hver tredje ved det ikke, eller har ikke lyst til at svare, og 
flertallet, 43 pct., svarer at de ikke har talt med nogen på deres arbejdsplads om, hvad der 
skete. 

Figur 5  Har du talt med nogen om den/de ubehagelige hændelser 

 

Blandt dem, der ikke har talt med nogen fra deres arbejdsplads, er den mest udbredte årsag, 
at de ikke har fundet det nødvendigt. Der er ikke blevet spurgt ind til, hvorfor de ikke har fundet 
det nødvendigt, men det kan formodentlig skyldes en kombination af et netværk uden for ar-
bejdspladsen eller en affærdigelse af hændelsen som af mindre betydning. De mindst 
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udbredte årsager er omvendt baseret i enten skam eller skyldfølelse over hændelsen, eller en 
reel frygt for konsekvenserne i form af f.eks. repressalier. 

Figur 6  Hvorfor har du ikke talt med nogen om den/de ubehagelige hændelser 

 

Dem der har talt med nogen om, hvad der er foregået, har i de fleste tilfælde talt med deres 
kollegaer eller deres ledere. Derudover har omkring hver ottende talt med deres arbejdsmiljø- 
eller tillidsrepræsentant. Mindst udbredt er underordnede og medarbejdere fra HR. 

Figur 7  Hvem har du talt med om den/de ubehagelige hændelser 

 

For langt de fleste har det ikke været relevant, at der blev gjort noget aktivt som følge af den 
eller de hændelser de har været udsat for. Blandt dem, der fik hjælp, var det i høj grad gennem 
deres arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Den, der ikke fik hjælp, ønskede dog i relativt hø-
jere grad, at det var deres leder, der hjalp dem igennem. Det kan skyldes, at flere har tættere 
personligt forhold til deres leder – der måske også er mere bekendt med situationen – end de 
har med deres arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Det kan dog også være et udtryk for, at 
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det ikke er alle der har eller ved de har adgang til at tage den her type af hændelser op med 
deres repræsentanter. 

Figur 8 Har nogen på din arbejdsplads gjort noget for at hjælpe dig under eller efter de 
ubehagelige hændelser? 

 

Figur 9 Hvem ville du have ønsket havde gjort noget for at hjælpe? 

 

9%

21%

70%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nej Ikke relevant / ved ikke

34%

22%
19%

8%

1%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

En leder En kollega En arbejdsmiljø-
eller

tillidsrepræsentant

En medarbejder fra
HR

En underordnet Andet



 

 

To ud af fem har været udsat for kønnet forskelsbehandling  7 

Figur 10 Hvem på arbejdspladsen hjalp? 
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 Sådan har vi gjort 

Arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2021 blev i november sendt ud til 30.601 DM-
medlemmer i beskæftigelse. Af dem har 3.710 svaret, hvilket giver en responsrate på 
lige over 12 pct. 

Svarkategorier med fem eller færre besvarelser er fjernet af hensyn til at sikre en til-
strækkelig grad af anonymitet blandt respondenterne. 

 

   

 


