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FORMÅL 
Elevundersøgelsen er et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen (HRS) og Food
Organisation Of Denmark (FOOD), der har til formål at undersøge omfanget af seksuel chikane af
elever på Hotel- og Restaurantskolen uanset, om den kommer fra lærere, andre ansatte, elever
eller andet.
Spørgsmålene i elevundersøgelsen tager udgangspunkt i en tidligere elevundersøgelse fra 2019
om seksuel chikane, og har til formål løbende at analysere og vurdere den adfærdsmæssige og
kulturelle udvikling af seksuel chikane af elever.
Elevundersøgelsen afdækker, ligesom den tidligere elevundersøgelse fra 2019, stort og småt
indenfor seksuel chikane; det kan være uønskede tilnærmelser, berøringer, kommentarer eller
det der karakteriseres som grovere uønskede seksuelle tilnærmelser. Undersøgelsen omfatter
udelukkende krænkelser foretaget, imens eleverne er på skolen.
Elevundersøgelsen i 2021 inddrager derudover også spørgsmål vedr. diskrimination og
nævneværdigt ét spørgsmål om diskrimination på baggrund af seksualitet eller kønsidentitet som
efterspurgt af Hotel- og Restaurantskolen og deres samarbejdspartner EiF, der repræsenterer
LGBTQ+ elever på erhvervsskolerne.
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INDLEDNING
Denne rapport er en opsummering af de kvantitative resultater fra elevundersøgelsen.
Elevundersøgelsen har været aktiv frem til d. 23. juni 2021. Elevundersøgelsen blev gennemført
digitalt via Survey Monkey, hvor skolens direktør var rundt i samtlige af skolens klasser fra d. 9.
til 22. juni. Her fik eleverne en introduktion med en lærer til stede, hvorefter de gennemførte
undersøgelser i klasserummet. Ud af 650 elever i alt på skolen, gennemførte 413 elever
undersøgelsen, svarende til 64 %.
Med denne undersøgelse vil nogle af eleverne fra 2019 være gengangere nu på andre årgange,
andre er helt nye. Nogle på hovedforløbene var i praktik sidst og har derfor ikke svaret.
Undersøgelsen er derfor ikke en undersøgelse, hvor man kan følge de enkelte elever eller
årgange. I stedet er det en undersøgelse, der laver et nedslag blandt eleverne på et bestemt
tidspunkt.
Undersøgelsens opbygning og spørgeramme er udarbejdet med afsæt i den undersøgelse, som
Center for menneskerettigheder stod bag vedr. elevernes oplevelser, mens de var i praktik.
Hotel- og Restaurantskolen har ønsket, at undersøgelsen kunne sammenlignes med denne.

3



RESPONDENTERNE 

• 413 elever har besvaret undersøgelsen, svarende til 64 % af de elever, der var på skolen i det 
tidsrum undersøgelsen blev gennemført. 

• Elevundersøgelsen fordeler sig på 53 % kvinder og 46 % mænd, dertil kommer 0,73 % (tre 
respondenter), som ikke identificerer sig med de binære køn. 

• Respondenterne fordeler sig på årgangene, som det fremgår nedenfor:
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Årgang Andel

Under et år 40,68%

Et år 17,92%

To år 19,85%

Tre år 15,01%

Fire år 6,54%



HOVEDKONKLUSIONER

• Problemets omgang er i store træk uændret siden 2019. Men eleverne taler mere om det og er ikke 
så påvirkede af oplevelserne som i 2019. 

• Eleverne oplever fortsat uønsket seksuelle tilnærmelser – ca. 1/5 af eleverne har svaret, at de har 
oplevet det. Ift. 2019 er der kun mindre forskydninger med tendens til et lille fald.

• Det er, som i 2019, primært tale om tilnærmelser blandt elever. Men der forekommer også 
tilnærmelser fra lærere og andre medarbejdere på skolen.   

• Der er flere kvinder end mænd, der oplever uønskede seksuelle tilnærmelser.
• 20-60 % af dem, der har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser, oplevede det som sexchikane 

(afhængig af typen af tilnærmelse). 
• Halvdelen af dem, der har oplevet uønskede tilnærmelser taler med en studiekammerat om det. Det 

er en stor stigning fra 2019. 
• 63% angiver at være ‘lidt påvirket’ af uønskede tilnærmelser. Mens der er et fald i de mere alvorlige 

følger af tilnærmelser. 
• Der er tegn på, at skolens indsats omkring sexisme virker: 49 % har fået at vide af skolens 

medarbejdere, at sexchikane er forbudt. Og 38 % mener, at skolen i høj eller meget høj grad gør 
noget for at forebygge problemet. Begge dele er stigninger siden 2019. 
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TYPE AF SEKSUELLE TILNÆRMELSER – FORDELING OG OMFANG
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DEN ANGIVNE PROCENTDEL HAR SVARET ’JA’ TIL AT HAVE OPLEVET OVERSTÅENDE UØNSKEDE SEKSUELLE 
TILNÆRMELSER. 
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• Den mest udbredte krænkelse er ‘kommentar, spørgsmål eller vittighed’. Dernæst kommer ‘fysisk 
berøring’. 

• Der er en kun mindre forskydninger i fordelingen af typer af seksuelle krænkelser fra 2019 til 2021. En 
tendens til et lille fald overordnet set anes. Med undtagelse af ‘tilnærmelser ved deltagelse i 
undervisningen’, som stiger svagt.   



HVEM UDØVER SEKSUELLE TILNÆRMELSER – FORDELT PÅ TYPE AF 
KRÆNKELSE
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PROCENTTALLENE I GRAFEN VISER 2021 ANDELEN, DER HAR ANGIVET HHV. ‘EN 
LÆRER’, ‘EN ANDEN ANSAT’ ELLER ‘EN ANDEN ELEV’ SOM DEN, DER HAR UDSAT 
RESPONDENTEN FOR DEN PÅGÆLDENDE TILNÆRMELSE. 

DET SUMMER IKKE TIL 100 %, DA NOGEN RESPONDENTER HAR ANGIVET ‘VED IKKE’ 
ELLER ‘ANDRE’.
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• Langt størstedelen af krænkelserne sker elever imellem –samme billede som i 2019
• Men krænkelser fra lærere og andre ansatte forekommer også. Dog i 2021 ingen tilfælde af de groveste 

tilnærmelser (Nøgenhed eller tvunget til sex) fra lærere eller andre ansatte.  



SAMMENLIGNING MELLEM KØN

• Det er bemærkelsesværdigt, at der er en højere andel af kvinder end mænd, der har oplevet uønskede seksuelle 
tilnærmelser af alle slags. Men undtagelse af én kategori ‘billeder og filmklip med seksuelt indhold’.
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Type af uønsket seksuel tilnærmelse Andel kvinder Andel mænd
Kommentar, spørgsmål eller vittighed 23,74% 13,68%

Fysisk berøring 15,07% 7,94%

Billeder og filmklip med seksuelt indhold 4,11% 5,82%

Uønskede seksuelle tilnærmelser ved deltagelse i 
undervisningen

5,48% 3,19%

Invitationer til dates 4,57% 1,06%

Presset til nøgenhed eller blottet sig 3,65% 1,60%

Tvunget til sex 2,28% 1,06%



OPFATTELSE AF SEKSUELLE TILNÆRMELSER – ER DET SEXCHIKANE?
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DEN ANGIVNE PROCENTDEL HAR SVARET ’JA’ TIL AT DE OPFATTEDE DEN PÅGÆLDENDE UØNSKEDE 
SEKSUELLE TILNÆRMELSE SOM SEXCHIKANE

• Det ses at jo grovere tilnærmelser, der er tale om, jo flere opfatter det som sexchikane
• I 2021 er der en højere andel, der opfatter en uønsket seksuel tilnærmelse som sexchikane. Det fortæller 

os, at ”pytknappen” er blevet mindre. 
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DISKRIMINATION
Både i 2019 og 2021 er der flest tilfælde af diskrimination på baggrund af elevernes køn og hudfarve. 

Der er primært tale om diskrimination fra andre elever (50%), men 13,64% oplever at blive diskrimineret  af en lærer. 

Der er forskel på kønnene: 10% flere kvinder end mænd bliver diskrimineret, og kvinder bliver ligeledes 8 gange så ofte 
diskrimineret på køn i forhold til mænd.

6,4% har oplevet diskrimination på baggrund af seksualitet eller kønsidentitet. Af disse fordeler krænkelserne sig på:

• 76,92% oplever diskrimination på baggrund af sin seksualitet eller kønsidentitet fra en anden elev på skolen.

• 3,85% af tilfældene er af en lærer.

• Over halvdelen af tilfældene er gentagende diskrimination fra samme person (53,85%)
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Diskrimination Andel 2021

Dit køn 9,83%

Din hudfarve 6,14%

Din seksualitet 1,47%

Et handicap 0,98%

Andet 4,18%

Føler sig ikke diskrimineret 77,40%



REAKTIONER PÅ SEKSUELLE TILNÆRMELSER
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GRAFERNE VISER 2021 ANDELEN AF RESPONDENTER, DER HAR ANGIVET DET PÅGÆLDENDE SVAR PÅ SPØRGSMÅLET 
”HVORDAN REAGEREDE DU PÅ DE SEKSUELLE TILNÆRMELSER? (SÆT GERNE FLERE KRYDSER)” 
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• Der tegner sig et billede af, at uønskede seksuelle tilnærmelser ikke er noget, eleverne taler med skolens ansatte om. Det drøftes med venner og familie i 
stedet.   

• Kvinder taler mere om det end mænd.

• I 2021 er der over dobbelt så mange , der taler med en studiekammerat om det end i 2019. Og der er sket et fald i andelen, der ikke foretager sig noget i 
eller efter episoden.



KONSEKVENSER FOR DEM, DER OPLEVER UØNSKEDE SEKSUELLE TILNÆRMELSER 
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DE ANGIVNE PROCENTTAL VISER, ANDELEN AF RESPONDENTER, DER HAR OPLEVET 
UØNSKEDE SEKSUELLE TILNÆRMELSER, SOM HAR GIVET DET PÅGÆLDENDE SVAR. 
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• Markant flere angiver at være ‘lidt påvirket’ af de oplevede uønskede tilnærmelser. 
• Samtidig er der et tydeligt fald i andelen, der angiver mere alvorlige påvirkninger fx at få det fysisk eller psykisk dårligt eller at få mere fravær.  



VIDEN OM EMNET
• Tallene tyder på, at Hotel- og restaurantskolen i 2021 har været bedre til at fortælle eleverne, 

at sexchikane er forbudt. 49% af alle respondenter svarer, at de har fået det at vide af 
medarbejdere på skolen, mod 28,73 % i 2019. 

• Derudover tyder det på, at Hotel- og Restaurantskolen har været bedre til i 2021 at fortælle 
eleverne, hvor de kan få hjælp og støtte efter uønskede seksuelle tilnærmelser (53,25% svarer 
at de ved, hvor de kan få hjælp og støtte i 2021 mod 43,36 % i 2019).

• Der er tegn på at skolens indsats for at forebygge uønskede seksuelle tilnærmelser til elever i 
skoletiden virker. I 2021 mener 38 % at skolen i meget høj eller høj grad gør noget for at sikre, 
at det ikke sker. I 2019 var det tilsvarende tal 15 %. 
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HAR DU HØRT OM SKOLENS HANDLEPLANER FOR CHIKANE  OG 
KRÆNKELSER?
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Ja; 43,22%

Nej; 42,37%

Ved ikke; 
14,41%

ELEVER, DER ER MAX 1 ÅR INDE I 
UDDANNELSEN 

Ja; 31,01%

Nej; 57,59%

Ved ikke; 
11,39%

ELEVER, DER ER OVER ET ÅR INDEN I 
UDDANNELSEN

Flere elever, der er max et år inde i deres uddannelse, kender til HRS’ handleplaner for 
chikane og krænkelser. Hvilket er i tråd med, at skolen har opmærksomhed på at 
informere eleverne om skolens handleplaner fra start af uddannelsen.
Men der er stadig mange, der ikke kender til handleplanerne.


