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NOTAT 

 

Rundspørge blandt kommunalpolitikere om seksuelt 
grænseoverskridende adfærd 

Om undersøgelsen 

KL har sendt et internetbaseret spørgeskema til 2.437 kommunalpolitikere. 

1.018 har i perioden 29. september til 7. oktober svaret på spørgeskemaet, 

hvilket svarer til 42 procent af de adspurgte. 

 

392 kvinder og 618 mænd har svaret, mens 8 ikke har ønsket at oplyse de-

res køn og ingen angav andet. 

 

Svarerne er angivet anonymt. 

 

 

Har du i løbet af denne valgperiode været udsat for seksuelt grænse-

overskridende adfærd i forbindelse med dit hverv som kommunalpoliti-

ker? 
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Hvem har udsat dig for seksuelt grænseoverskridende adfærd? 

 
Note: Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere krydser. Kun re-

spondenter der har svaret ja til ”Har du i løbet af denne valgperiode været udsat for seksuelt 

grænseoverskridende adfærd i forbindelse med dit hverv som kommunalpolitiker?” har kunnet 

svare. 

 

 

Har du oplevet andre blive udsat for seksuelt grænseoverskridende ad-

færd i forbindelse med dit hverv som kommunalpolitiker? 
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Hvem har du oplevet udsætte andre for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd? 

 
Note: Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere krydser. Kun re-

spondenter der har svaret ja til ” Har du oplevet andre blive udsat for seksuelt grænseoverskri-

dende adfærd i forbindelse med dit hverv som kommunalpolitiker?” har kunnet svare. 

 

 

Har du selv oplevet at blive udsat for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd i forbindelse med møder/konferencer i KL-regi? 
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Hvem har udsat dig for seksuelt grænseoverskridende adfærd i forbin-

delse med møder/konferencer i KL-regi? 

 
Note: Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere krydser. Kun re-

spondenter der har svaret ja til ” Har du selv oplevet at blive udsat for seksuelt grænseoverskri-

dende adfærd i forbindelse med møder/konferencer i KL-regi?” har kunnet svare. 

 

 

Har du oplevet andre blive udsat for seksuelt grænseoverskridende ad-

færd i forbindelse med møder/konferencer i KL-regi 
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Hvem har du oplevet udsætte andre for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd i forbindelse med møder/konferencer i KL-regi? 

 
Note: Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at sætte flere krydser. Kun re-

spondenter der har svaret ja til ” Har du oplevet andre blive udsat for seksuelt grænseoverskri-

dende adfærd i forbindelse med møder/konferencer i KL-regi” har kunnet svare. 


