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Holdninger til og 
erfaringer med 

seksuel chikane af 
elever på Hotel- og 
Restaurantskolen(2

019)
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Kort om undersøgelsen
• Undersøgelsen er sat op som et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen og Food. 

Som opfølgning på en undersøgelse af elevernes oplevelse med sexisme under deres 
praktikophold. Denne undersøgelse er vedr. elevernes oplevelser mens de går i skole. 
Undersøgelsen omfatter kun skolens erhvervsfaglige elever

• Gennemført ved fysisk fremmøde på HRS to dage i marts 2019, og den blev gennemført i 
klasserne med en forudgående præsentation af Food og skolens direktør.

• Tæt samarbejde med Institut for menneskerettigheder (IFMR), I alt 66 spørgsmål, der 
belyser emnet

• 410 elever har svaret på spørgeskemaet. Lidt flere mænd end kvinder. Ca. 70 % gastronom 
og kokke elever.

• FOOD har stået for tilpasning af spørgeskema og behandling af data. Deltagerne er 
anonyme

• De kommende slides er uddrag af den samlede undersøgelse.
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Q7: Har nogen stillet dig spørgsmål, er kommet med kommentarer eller har fortalt vittigheder med seksuelle
undertoner, som du fandt krænkende? (Fx spurgt ind til dit sexliv, tilbudt at købe sexlegetøj til dig, fortalt om 

sit eget sexliv, kommenteret din krop, opfordret til sex, fortalt sjofle historier, talt nedladende om dit køn, 
brugt meget sjofelt sprog på en ubehagelig måde eller lignende)
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Q8: Hvem udsatte dig for uønskede seksuelle tilnærmelser? 
(Sæt gerne flere krydser)

4



Q10: Hvilket køn havde den pågældende person?
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Q11: Opfattede du selv de seksuelle tilnærmelser som
sexchikane?
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Q12: Har nogen sendt eller vist dig billeder eller filmklip med seksuelt indhold, du fandt
krænkende?(Fx nøgenbilleder eller porno via SMS, Facebook, Snapchat, Messenger, Instagram, 

YouTube eller andet)

Q17: Har du oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser i form af fysisk berøring?(Fx kys, 
omfavnelser, massage, klap i bagdelen, hånd på låret)
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Q22: Har nogen presset dig til nøgenhed eller blottet sig for dig?(Fx bedt dig om at tage din bluse
af, vist dig deres kønsorgan)

Q23: Hvem udsatte dig for uønskede seksuelle tilnærmelser? (Sæt gerne flere krydser)
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Q27: Har nogen forsøgt at tvinge dig til sex?(Fx samleje, oralsex, tvungen onani)

Q28: Hvem udsatte dig for uønskede seksuelle tilnærmelser? (Sæt gerne flere 
krydser)
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Q48: Hvordan reagerede du på de seksuelle tilnærmelser? (Sæt gerne flere
krydser)
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Q49: Hvad er årsagen til, at du ikke gjorde noget? (Sæt gerne flere krydser)
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Q52: Hvordan påvirkede det dig, at nogen gjorde seksuelle tilnærmelser til dig? 
(Sæt gerne flere krydser)
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Q53: Har du under din tid på skolen oplevet, at elever er blevet udsat for seksuelle
tilnærmelser, som vedkommende ikke synes om?
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Q57: Er sexchikane noget, du taler om? (Sæt gerne flere krydser)
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Q59: Ved du, hvor du skal henvende dig, hvis du ønsker hjælp og støtte efter at 
være udsat for uønskede seksuelle tilnærmelser?
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Q60: Sæt kryds ved den af de følgende muligheder, du mener vil være en hjælp til
elever, der bliver udsat for uønskede krænkelser
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Q61: I hvilken grad gør skolen noget for at undgå, at der finder uønskede seksuelle
tilnærmelser af elever sted i skoletiden?
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Q64: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Elever er særligt udsatte for 
seksuelle tilnærmelser i mit fag?
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Q65: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er almindeligt for elever at 
blive udsat for seksuelle tilnærmelser i mit fag?
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Hovedkonklusioner

• Ja, der er en række meget reelle udfordringer
• Det klart mest omfattende problem er indbyrdes 

mellem eleverne (men ikke nødvendigvis det mest 
alvorlige)

• Der kan med fordel gøres mere for at 
forebygge/hjælpe 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!

Kontakt:
Pelle Øby Andersen
pelle@thefoodproject.dk
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