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Abstract 

 

In the fall of 2020, the attention to sexual harassment in the Danish labour market increased 

significantly due to the breakthrough of the #metoo movement. On the basis hereof, the purpose of 

this thesis is to examine sexual harassment cases in the Danish labour market. This examination leads 

to an analysis of how sexual harassment can affect employees and how organisations can reduce 

possible negative outcomes of such harassment. 

To explore this, a combination of a case study and action research has been carried out. The empirical 

data for this combined examination was collected through six semi-structured interviews with 

women, who had been exposed to sexual harassment in the workplace. By using a phenomenological 

and hermeneutical approach we have been able to examine the research question through the views 

and understandings of the interviewees and combine this with our initial understanding of sexual 

harassment. 

The findings of this study indicate that exposure to sexual harassment can have a negative impact on 

the employee’s job satisfaction. Additionally, the findings of this study reveal that the underlying 

power structures within an organisation can cause an acceptance of sexual harassment in the 

workplace amongst the employees. This acceptance entails a resistance towards stopping sexually 

harassing behaviour in the workplace. 

Based on the findings and the empirical data, the thesis identified 12 practices, which organisations 

can implement to reduce the negative impact that sexual harassment can have on employees and 

organisations. These practices are divided into the following three themes: 1) how organizations can 

prevent sexual harassment, 2) how organisations can create incentive among employees to tell the 

organisation when they experience sexual harassment, and 3) how organisations can successfully 

handle sexual harassment cases. 
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1. Indledning 

1.1. Motivation 

#metoo-bevægelsen handler om at bryde de tabuer, der kan være forbundet med at blive udsat for 

seksuelle krænkelser (Reinicke, 2020). Fænomenet begyndte oprindeligt i 2006, og #metoo-

bevægelsen slog i 2017 igennem globalt. Hermed blev seksuelle krænkelser for første gang i 

verdenshistorien italesat kollektivt, hvilket skabte en større legitimering af kvinders oplevelser med 

seksuelle krænkelser (Reinicke, 2020). I Danmark kan gennemslagskraften af #metoo-bevægelsen 

dog siges at have været begrænset, da der i høj grad forekom modstand. Denne modstand bestod bl.a. 

af en tendens til negligering af krænkelsers alvorlighed ved at “beskrive seksuel chikane som en 

uskyldig form for drengerøvsaktivitet” (Reinicke, 2020, s. 58). Endvidere blev det af nogle fastholdt, 

at der ikke er tale om et udbredt problem, men i stedet et problem med enkeltindivider (Reinicke, 

2020). 

I 2020 slog bevægelsen dog igennem i Danmark. Denne startede i mediebranchen, men bredte sig på 

kort tid til dansk politik og andre brancher, og bestod bl.a. af talrige vidnesbyrd og støtteerklæringer 

(Askanius & Hartley, 2020). Hermed blev der sat fokus på udbredelsen af seksuelle krænkelser samt 

virksomheders til tider fejlslagne håndtering heraf (Askanius & Hartley, 2020). Den tidligere nævnte 

modstand, hvor både alvorligheden og udbredelsen af seksuelle krænkelser blev negligeret, er dog 

vedblevet (Reinicke, 2021). 

Ses der på statistikkerne, kan der argumenteres for, at seksuelle krænkelser er et relativt udbredt 

fænomen i Danmark. Ser vi alene på seksuelle krænkelser, som foregår på arbejdspladser, viser en 

undersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet, at 3,6 % af lønmodtagere angav, at de indenfor det seneste 

år var blevet udsat for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads (AT.dk, 2021). Denne undersøgelse 

blev foretaget i 2018 blandt 36.597 respondenter. 

Forskere påpeger dog, at tallet sandsynligvis vil være markant højere, hvis spørgsmålet stilles 

anderledes (Ringgaard, 2021). Dette er f.eks. tilfældet i en undersøgelse foretaget af Epinion blandt 

1.936 HK-medlemmer i 2016, hvor cirka to procent angav, at de indenfor det seneste år var blevet 

udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads (HK, 2021). Respondenterne blev ydermere spurgt, 

om de havde oplevet forskellige konkrete situationer, såsom “(...) uønskede berøringer, kommentarer 

eller vittigheder med seksuelle undertoner, upassende blikke osv.” (HK, 2021, s. 4). Her fremgik det, 

at 26,4 % indenfor de seneste 12 måneder havde været udsat for seksuelt krænkende adfærd (HK, 
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2021). Således tyder det på, at seksuelle krænkelser på det danske arbejdsmarked kan være et udbredt 

fænomen, hvilket de talrige vidnesbyrd og støtteerklæringer, som er fremkommet i #metoo-

bevægelsen, ligeledes indikerer. 

På baggrund af #metoo-bevægelsen i Danmark samt debatten om alvorligheden af seksuelle 

krænkelser finder vi det interessant at undersøge, hvordan medarbejdere kan blive påvirket af at blive 

udsat for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads. Vi finder det ydermere relevant, da det som 

beskrevet tyder på at være et udbredt fænomen på det danske arbejdsmarked på trods af, at det jævnfør 

ligebehandlingslovens § 1, stk. 4 er ulovligt (Retsinformation.dk, 2021). Af denne årsag finder vi det 

tilmed interessant at undersøge, hvordan danske virksomheder kan afhjælpe potentielle negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Interessen herfor er ydermere opstået som følge af talrige 

vidnesbyrd i #metoo-bevægelsen, som inkluderer kritik af virksomheders håndtering, eller mangel 

herpå, af seksuelle krænkelser. 

 

1.2. Problemfelt 

Denne afhandling skrives som led i Cand.merc. HRM-uddannelsen på Copenhagen Business School. 

Human Resource Management er en “management activity concerned with ‘human resources’” 

(Boxall & Purcell, 2016, s. 3), hvorfor vi anlægger et virksomhedsperspektiv. Hermed anskues den 

seksuelt krænkede person som medarbejder i en virksomhed. Virksomheder er afhængige af disse 

medarbejdere og deres menneskelige ressourcer for at kunne være konkurrencedygtige og opnå 

succes (Boxall & Purcell, 2016). Af denne årsag må det være i enhver virksomheds interesse, at 

dennes medarbejdere trives på arbejdspladsen og dermed kan udnytte sine ressourcer optimalt til 

virksomhedens nytte. 

Forekomsten af seksuelle krænkelser på det danske arbejdsmarked kan tyde på, at virksomhederne 

ikke nødvendigvis lever op til dette. Lyttes der til de vidnesbyrd, som er fremkommet i den danske 

#metoo-bevægelse, tegnes et billede af, at seksuelle krænkelser kan udgøre en psykisk belastning for 

personer, som oplever at blive udsat herfor. Dette bakkes op af forskning, som viser, at seksuelle 

krænkelser kan påvirke den krænkedes mentale helbred (Deen, Johansen, Møller & Laursen, 2021). 

Men hvordan påvirker det disse personer i relation til deres arbejde, når de oplever seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen? 
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Dette spørgsmål vil være centralt i afhandlingen. Vi ønsker at undersøge, hvordan oplevelsen af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere. Den teoretiske ramme, som benyttes 

til at besvare dette spørgsmål, placerer sig i arbejds- og organisationspsykologien og omhandler 

medarbejderes jobtilfredshed. Vi ser i den eksisterende litteratur (se s. 14) et vidensproblem på dette 

område, da seksuelle krænkelsers påvirkning på medarbejderes jobtilfredshed ikke tidligere er 

undersøgt i dansk kontekst. Indsigt heri vil kunne benyttes til at vurdere vigtigheden af, at danske 

virksomheder benytter ressourcer til at arbejde målrettet for at forhindre og håndtere seksuelle 

krænkelser. 

Det kan siges at være vigtigt for en virksomhed at skabe forhold, som sikrer høj jobtilfredshed blandt 

dens medarbejdere. Jobtilfredshed korrelerer i høj grad med jobperformance, hvorfor virksomheder 

med høj jobtilfredshed blandt deres medarbejdere tenderer til at have en højere effektivitet (Robbins 

& Judge, 2017). Denne effektivitet forhøjes, idet jobtilfredsheden øger medarbejdernes vilje til at 

hjælpe sine kolleger samt yde en ekstraordinær indsats (Robbins & Judge, 2017). Virksomheder med 

høj utilfredshed hos medarbejderne vil derimod kunne opleve øget turnover og sygefravær samt 

formindskelse af virksomhedens produktivitet (Robbins & Judge, 2017). Hvis oplevelsen af at blive 

udsat for seksuelle krænkelser påvirker medarbejdernes jobtilfredshed negativt, kan det således siges 

at være i virksomhedens interesse at minimere disse påvirkninger. Men hvordan kan virksomhederne 

gøre dette? 

Seksuelle krænkelser og den påvirkning, som disse kan have på medarbejdere, kan ses som et 

komplekst fænomen. Flere danske virksomheder er begyndt i højere grad at interessere sig for, 

hvordan de bedre kan forebygge og håndtere seksuelle krænkelser på arbejdspladsen (Askanius & 

Hartley, 2020). #metoo-bevægelsen og statistikkerne indikerer som beskrevet (se s. 5) dog, at 

virksomhederne ikke er i mål endnu. I litteraturen om seksuelle krænkelser (se s. 15) findes flere bud 

på tiltag, som virksomheder kan implementere for at nærme sig målet. Vi vil dog argumentere for, at 

der til stadighed eksisterer et vidensproblem på dette område, da der endnu ikke er fundet 

tilstrækkelige løsninger. Dette kan være udtryk for, at der mangler viden om, hvad der kan gøres ved 

et komplekst fænomen som seksuelle krænkelser. 

Af denne årsag vil vi søge at skabe forslag til, hvad virksomheder kan gøre for at mindske eventuelle 

negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Vi ønsker at udforme disse forslag på baggrund af 

seksuelt krænkede medarbejderes oplevelser. Hermed vil afhandlingens forslag tage udgangspunkt i 

disse medarbejderes behov, præferencer og ønsker til virksomhederne. Det er vores overbevisning, 
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at dette vil bidrage til at løse det beskrevne vidensproblem på dette område. Samtidig antages det, at 

det potentielt kan styrke virksomheders arbejde med seksuelle krænkelser at tage udgangspunkt i 

medarbejdernes behov. 

For at skabe disse forslag ønsker vi ydermere at undersøge, hvordan underliggende magtstrukturer i 

virksomheder kan påvirke måden, hvorpå medarbejdere agerer i forbindelse med at blive udsat for 

seksuelle krænkelser. Således bevæger vi os teoretisk fra arbejds- og organisationspsykologien til en 

sociologisk funderet teoretisk forklaringsramme. Kombinationen af disse teoretiske rammer kan siges 

at bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret undersøgelse. 

Hermed kan afhandlingen endvidere bidrage til, ud fra flere forskellige perspektiver, at belyse 

fænomenet seksuelle krænkelser og skabe forslag til virksomheders arbejde med dette. Da denne 

kombination ikke ses i den eksisterende litteratur (se s. 14), kan afhandlingen således ydermere siges 

at bidrage til at løse følgende vidensproblemer: 1) vidensproblemet om, hvordan virksomheders 

magtstrukturer påvirker medarbejderes ageren i forbindelse med seksuelle krænkelser samt 2) 

vidensproblemet om, hvordan virksomheder kan arbejde med underliggende magtstrukturer i ønsket 

om at mindske potentielle negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. 

 

1.2.1. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående vil denne afhandling søge at besvare følgende problemformulering: 

Hvordan kan seksuelle krænkelser påvirke medarbejdere, og hvordan kan virksomheder mindske 

eventuelle negative følgevirkninger heraf? 

 

For at besvare denne problemformulering, vil der i afhandlingen arbejdes ud fra følgende 

underspørgsmål: 

1. Hvilke oplevelser med seksuelle krænkelser har medarbejdere på det danske arbejdsmarked 

haft? 

2. Hvordan kan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser påvirke medarbejdere? 

3. Hvordan kan underliggende magtstrukturer i virksomheder påvirke, hvordan medarbejdere 

agerer i forbindelse med at blive udsat for seksuelle krænkelser? 
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4. Hvilke praksisser kan virksomheder implementere for at mindske eventuelle negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser? 

 

1.3. Begrebsdefinitioner 

Da afhandlingens emne som beskrevet (se s. 5) kan siges at være komplekst og genstand for debat, 

kan der forekomme forskelle i, hvad der forstås ved forskellige begreber og formuleringer. For at 

skabe klarhed over afhandlingens brug heraf, vil der i dette afsnit gives definitioner på disse begreber 

og formuleringer. 

 

1.3.1. Seksuelle krænkelser 

Denne afhandling omhandler fænomenet seksuelle krænkelser. Afhandlingens definition af dette 

fænomen stemmer overens med den juridiske definition af sexchikane jævnfør ligebehandlingslovens 

§ 1, stk. 6, der lyder som følger: 

“Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk 

adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons 

værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt 

klima” (Retsinformation.dk, 2021). 

Således inkluderer denne afhandlings definition af seksuelle krænkelser både verbal, ikkeverbal og 

fysisk adfærd. Ydermere defineres adfærden som seksuelt krænkende, hvis den opfattes således af 

personen, som adfærden rettes mod. Dette stemmer således overens med både den juridiske definition 

samt afhandlingens fænomenologiske ontologi (se s. 19). Betegnelsen dækker samtidig både over 

enkeltstående hændelser af seksuelt krænkende adfærd samt gentagne hændelser. 

 

1.3.2. Den seksuelt krænkede medarbejder 

I afhandlingen vil personen, der oplever at blive udsat for seksuelle krænkelser, blive omtalt som 

“den seksuelt krænkede medarbejder”. Denne formulering tager udgangspunkt i medarbejderens egen 

opfattelse af at have oplevet at blive udsat for seksuelle krænkelser. 
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1.3.3. Krænkeren 

I afhandlingen vil personen, som har en adfærd, som opfattes seksuelt krænkende af medarbejderen, 

blive omtalt som “krænkeren”. Vi anerkender, at disse personer ikke ved en retssag er dømt for 

sexchikane, og formålet med denne formulering er ikke at dømme disse personer. Formuleringen 

vælges dog, fordi afhandlingen tager udgangspunkt i de subjektive oplevelser, som de seksuelt 

krænkede medarbejdere har. Formuleringen afspejler dermed disse medarbejderes opfattelse af 

personen, som udsætter dem for seksuelt krænkende adfærd. Udover denne formulering anvendes 

også de seksuelt krænkede medarbejderes egne beskrivelser af krænkerens position, herunder f.eks. 

“chefen”, “kokken” mv., som betegnelse for den enkelte krænker. 

 

1.4. Afgrænsninger 

For at indsnævre afhandlingens emne og fokus foretages en række afgrænsninger, som vil beskrives 

og begrundes i dette afsnit. 

Da vi i afhandlingen ønsker at undersøge fænomenet seksuelle krænkelser, afgrænser vi os fra at 

belyse krænkelser, der ikke opfattes som havende seksuelle undertoner af personen, som oplever at 

blive krænket. Jævnfør ligebehandlingslovens § 1, stk. 4 betragtes sexchikane som 

forskelsbehandling af køn (Retsinformation.dk, 2021), hvormed afhandlingens emne kan siges at 

omhandle sexisme. Vi afgrænser os fra at belyse andre former for sexisme end seksuelle krænkelser. 

Disse afgrænsninger foretages for at indsnævre afhandlingens fokus samt for at muliggøre en 

dybdegående undersøgelse af fænomenet seksuelle krænkelser. 

Da vi anlægger et virksomhedsperspektiv, afgrænser vi os samtidig fra at belyse seksuelle krænkelser, 

som ikke foregår på en arbejdsplads, hvor den seksuelt krænkede person er ansat. Der foretages 

ydermere en afgrænsning fra at belyse seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, som begås af en 

person, som ikke er ansat i samme virksomhed som den seksuelt krænkede medarbejder. Hermed 

afgrænser vi os fra at belyse seksuelle krænkelser, som begås af f.eks. kunder, klienter mv. Denne 

afgrænsning foretages for at indsnævre afhandlingens fokus og muliggøre skabelsen af forslag til 

virksomheder om håndtering af seksuelle krænkelser, som snævert fokuserer på virksomhedens 

medarbejdere. 

Da vi ønsker at belyse fænomenet seksuelle krænkelser, som det udspiller sig på det danske 

arbejdsmarked, afgrænser vi os fra at belyse oplevelser med seksuelle krænkelser i ethvert andet land. 
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Denne afgrænsning foretages, idet bl.a. juridiske, kulturelle og økonomiske forskelle mellem lande 

kan antages at have betydning for, hvordan fænomenet seksuelle krænkelser udspiller sig på en 

arbejdsplads, samt hvordan disse krænkelser påvirker en medarbejder. Denne afgrænsning foretages 

dermed for at sikre muligheden for at undersøge fænomenet seksuelle krænkelser mere dybtgående. 

Da vi ønsker at undersøge, hvordan seksuelle krænkelser påvirker den seksuelt krænkede 

medarbejder, afgrænser vi os fra at belyse, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke andre forhold i 

virksomheden. Således afgrænser vi os f.eks. fra at belyse, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejdere, som er vidne til seksuelle krænkelser. Denne afgrænsning foretages af hensyn til 

afhandlingens omfang i ønsket om at sikre en dybdegående undersøgelse af fænomenet seksuelle 

krænkelser. 

Afhandlingen fokuserer på kvindelige medarbejderes oplevelser med seksuelle krænkelser, hvormed 

vi afgrænser os fra at belyse, hvordan mandlige medarbejdere påvirkes af at blive udsat herfor. Denne 

afgrænsning foretages for det første, fordi det var lettere tilgængeligt at finde et tilstrækkeligt antal 

kvindelige interviewpersoner end mandlige. Herudover kan der antages at være forskel på, hvordan 

seksuelle krænkelser påvirker hhv. kvinder og mænd, hvorfor afgrænsningen foretages for at 

indsnævre afhandlingens fokus. Ydermere er kvinder overrepræsenterede i statistikkerne for, hvem 

der udsættes for seksuelle krænkelser (AE.dk, 2021), hvormed et fokus på disse kan antages at belyse 

et problem af større omfang. 

Da seksuelle krænkelser kan siges at være et komplekst fænomen med adskillige potentielle 

følgevirkninger for medarbejdere, der udsættes herfor, vurderes det ikke muligt at belyse alle 

følgevirkninger. Da vi ønsker at undersøge, hvordan seksuelle krænkelser påvirker medarbejderes 

jobtilfredshed, afgrænser vi os fra at belyse andre måder, hvorpå seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejdere. Vi ønsker endvidere at undersøge, hvordan magtstrukturer i virksomheder kan påvirke 

måden, hvorpå medarbejdere agerer i forbindelse med at blive udsat for seksuelle krænkelser. Hermed 

afgrænser vi os fra at belyse, hvordan andre forhold kan påvirke seksuelt krænkede medarbejdere i 

denne henseende. Disse afgrænsninger foretages for at indsnævre afhandlingens fokus og muliggøre 

en dybdegående undersøgelse af fænomenet. 

Således vil denne afhandling udelukkende fokusere på seksuelle krænkelser på det danske 

arbejdsmarked, hvor krænkeren er ansat i samme virksomhed som den kvindelige medarbejder, som 

bliver krænket. Der vil derudover ikke benyttes andre teoretiske forklaringsrammer end teori om 

jobtilfredshed og magt til at forklare fænomenet seksuelle krænkelser og dets følgevirkninger. 
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1.5. Litteraturreview 

Vi ønsker i det følgende afsnit at belyse den eksisterende litteratur, der omhandler seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen. Dette forskningsfelt ønskes afdækket, idet afhandlingens problemfelt 

udspringer herfra. Litteraturreviewet er inddelt i følgende tre temaer, som er valgt på baggrund af 

afhandlingens undersøgelsesfokus: 1) seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, 2) påvirkning af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser samt 3) forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser. 

Grundet COVID-19 var det ikke muligt at tilgå fysiske biblioteker, hvorfor litteraturen er fundet 

gennem følgende online databaser: Copenhagen Business Schools biblioteks database, Libsearch, 

samt EBSCOhost databaser, som inkluderer Business Source Complete, Academic Search Elite, 

Communication and Mass Media Complete, SocIndex with Full Text, EconLit og PsycINFO. 

Forskningsfeltet afdækkes ud fra artikler indenfor feltet, som er publiceret mellem 2003 og 2021. 

Hermed tager vi udgangspunkt i den nyeste forskning, hvormed vi sikrer, at vores viden om emnet er 

aktuel. Vi afgrænser litteraturreviewet til kun at inkludere artikler, som er peer-reviewed, hvormed vi 

sikrer, at den inddragede viden er anerkendt. 

 

1.5.1. Seksuelle krænkelser på arbejdspladsen 

Seksuelle krænkelser kan defineres ud fra tre perspektiver: et juridisk, et socialpsykologisk og et 

samfundsmæssigt (Cortina & Berdahl, 2008). Det juridiske perspektiv beskriver seksuelle krænkelser 

som uvelkomne seksuelle tilnærmelser, hvilket indebærer verbal eller fysisk adfærd af seksuel 

karakter, der implicit eller eksplicit påvirker en medarbejders arbejdsudførelse (Cortina & Berdahl, 

2008). McDonald (2012) forklarer i forlængelse heraf, at der ikke på verdensplan eksisterer en 

universel juridisk definition, men at de fleste indeholder en lignende beskrivelse om uønskede eller 

uvelkomne seksuelle tilnærmelser. Virksomheder kan ifølge McDonald (2012) holdes ansvarlige for 

seksuelle krænkelser, der foregår på arbejdspladsen. Dette ansvar frafalder dog, hvis virksomheder 

kan bevise, at de indenfor rimelighedens grænser har søgt at forhindre og håndtere de seksuelle 

krænkelser (McDonald, 2012). 

I det socialpsykologiske perspektiv defineres seksuelle krænkelser ud fra medarbejderens subjektive 

opfattelse af uønsket seksuel adfærd på arbejdspladsen (Quick & McFayden, 2017). Dette medfører, 

at der i dette perspektiv kan være tale om seksuelle krænkelser, selvom de ikke påvirker 

medarbejderens arbejdsudførelse (Quick & McFayden, 2017). I det samfundsmæssige perspektiv 
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anses seksuelle krænkelser som et fænomen, der konstant påvirkes af samfundets generelle holdning 

til seksuelle krænkelser (Cortina & Berdahl, 2008). I forlængelse heraf forklarer Kivivuori (2014), at 

kulturel mangfoldighed i et samfund spiller en unik rolle i bestemmelsen af samfundets generelle 

holdning til seksuelle krænkelser. 

Endvidere har flere forskere undersøgt, hvorfor seksuelle krænkelser på arbejdspladsen finder sted. 

Iblandt disse er O’Leary-Kelly, Bowes-Sperry, Bates og Lean (2009), som undersøger 

sammenhængen mellem seksuelle krænkelser og arbejdspladsens miljø. Resultaterne af 

undersøgelsen viste, at forekomsten af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen kan øges gennem 

formelle og uformelle organisatoriske politikker, der signalerer en tolerance overfor sådanne 

krænkelser (O’Leary-Kelly et al., 2009). Virksomheders tolerance overfor seksuelle krænkelser anses 

af Willness, Steel og Lee (2007) som en af de største årsager til forekomsten af seksuelle krænkelser 

på arbejdspladsen. Derfor anses det ligeledes som en faktor, der har betydning for en virksomheds 

potentiale for at kunne forhindre disse krænkelser (Willness et al., 2007). 

Det fremhæves i en undersøgelse af Kleppe og Røyseng (2016), at der i virksomheder med store 

magtforskelle og mangelfulde juridiske rammer kan være øget forekomst af seksuelle krænkelser. 

Dette skyldes, at virksomheder med sådanne forhold i højere grad støtter krænkeren end de 

medarbejdere, der oplever at blive seksuelt krænket (Kleppe & Røyseng, 2016). En øget forekomst 

af seksuelle krænkelser i en virksomhed kan ifølge Nemoto (2010) ydermere skyldes et 

mandsdomineret arbejdsmiljø, hvor kvinder er underrepræsenterede i organisationens højere 

hierarkiske lag. 

Udover undersøgelsen af hvorfor seksuelle krænkelser på arbejdspladsen forekommer, har flere 

forskere søgt at belyse, hvem der udsættes for sådanne krænkelser. En undersøgelse foretaget af 

McDonald (2012) viser, at kvindelige medarbejdere har højere risiko for at blive seksuelt krænket 

end mandlige. Ydermere viser en undersøgelse, at risikoen herfor øges, såfremt kvindelige 

medarbejdere, gennem deres personlighedstræk eller jobtype, bryder samfundets kønsnormer 

(Berdahl, 2007). Flere forskere belyser endvidere, at der ofte er tale om medarbejdere, som bliver 

udsat for seksuelle krænkelser af deres overordnede (Quick & McFayden, 2017). Der findes dog flere 

beviser for, at det ikke kun er overordnede, men også kolleger og underordnede, der udsætter andre 

medarbejdere for seksuelle krænkelser (Cortina & Berdahl, 2008). 
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1.5.2. Påvirkning af at blive udsat for seksuelle krænkelser 

Majoriteten af litteraturen, der undersøger seksuelle krænkelser, har ligeledes undersøgt, hvilken 

påvirkning det kan have at blive udsat herfor (Quick & McFayden, 2017). Chawla, Gabriel, Kelly og 

Rosen (2020) belyser i en undersøgelse heraf, at seksuelle krænkelser kan være skadelige for de 

krænkedes psykologiske velbefindende, sundhed og arbejdsresultater. At blive udsat for seksuelle 

krænkelser kan endvidere medføre en forringelse af seksuelt krænkede medarbejderes relation til 

kolleger, deres generelle livsglæde samt tilknytning til virksomheden (Sojo, Wood & Genat, 2016). 

En undersøgelse af Larsen og Fitzgerald (2011) viser, at seksuelle krænkelser kan forårsage 

posttraumatisk stress hos medarbejdere, der udsættes herfor. Dette opstår, idet det ikke er muligt for 

medarbejderne at forudsige eller have kontrol over fremtidige krænkelser (Larsen & Fitzgerald, 

2011). Af en kvantitativ undersøgelse foretaget af Leskinen, Cortina og Kabat (2011) fremgår det, at 

seksuelle krænkelser kan medføre tilbagetrukken adfærd hos medarbejdere, der udsættes herfor, samt 

mindsket jobtilfredshed og produktivitet på arbejdspladsen. Herudover belyser Dionisi og Barling 

(2015), at de negative konsekvenser, som en medarbejder kan opleve som følge af at blive seksuelt 

krænket, kan påvirke dennes private kærlighedsliv. Dette kan ske, idet de seksuelle krænkelser kan 

skabe vrede hos medarbejderen, som projicerer denne vrede mod romantiske forhold (Dionisi & 

Barling, 2015). I vores undersøgelse af den eksisterende litteratur om seksuelle krænkelser fremgik 

ingen undersøgelser af, hvordan magtstrukturer i virksomheder kan påvirke medarbejderes ageren i 

forbindelse med at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

En undersøgelse foretaget af Jiang, Hong, McKay, Avery, Wilson og Volpone (2015) viser, at 

seksuelle krænkelser kan være omkostningsfulde for de virksomheder, hvori krænkelserne finder 

sted. Disse omkostninger opstår, idet de seksuelle krænkelser medfører psykologiske problemer hos 

medarbejdere, der udsættes herfor, hvormed virksomhedens fraværsprocent og turnover øges (Jiang 

et al., 2015). I en undersøgelse foretaget af Orlitzky, Schmidt og Rynes (2003) belyses det tilmed, at 

seksuelle krænkelser mindsker engagementet hos medarbejdere, der udsættes herfor. Dette kan 

medføre omkostninger for virksomheder i form af tab af dygtige medarbejdere, mindsket 

produktivitet samt et dårligt omdømme, som kan mindske virksomhedens fortjeneste (Orlitzky et al., 

2003). 
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1.5.3. Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser  

Ifølge Quick og McFayden (2017) består de primære værktøjer til at forebygge og håndtere seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen af national lovgivning, virksomheders politikker herom sammenkoblet 

med træning i disse love og politikker. Cortina og Berdahl (2008) belyser, at flere virksomheder har 

skabt og implementeret træning og uddannelse, der omhandler acceptabel adfærd på arbejdspladsen, 

til deres medarbejdere. Implementeringen heraf medfører, at virksomhedens medarbejdere lettere kan 

identificere seksuelle krænkelser på arbejdspladsen og dermed i højere grad kan afværge disse 

(Cortina & Berdahl, 2008). Perry, Kulik og Field (2009) forklarer tilmed, at kompetenceudviklende 

træning i form af rollespil, hvor medarbejdere skal agere både krænker og offer, er ideelt til at skabe 

bedre forståelse af seksuelle krænkelser blandt virksomhedens medarbejdere. I forlængelse heraf 

belyser Lipnic (2016), at et træningsprogram om seksuelle krænkelser, for at være succesfuldt, skal 

tilpasses virksomhedens kultur og behov samt afspejle en holistisk og engageret indsats for at 

forebygge og håndtere seksuelle krænkelser. 

Buckner, Hindman, Huelsman og Bergman (2014) påpeger dog, at der, til trods for teoretiske 

undersøgelser af de positive resultater, som træning og uddannelse om seksuelle krænkelser kan 

medføre, findes minimal empirisk data, der kan støtte op herom. Ydermere hævdes det, at der 

eksisterer en minimal empirisk forståelse af, hvordan træningsprogrammer om seksuelle krænkelser 

skal designes og implementeres (Buckner et al., 2014). Buckner et al. (2014) opfordrer i denne 

forbindelse til fremtidig forskning, som belyser dette og dermed muliggør en bedre forståelse af, 

hvordan seksuelle krænkelser på arbejdspladsen kan håndteres. 

Ligeledes opfordrer Nishii og Wright (2008) til yderligere forskning på området og forklarer i deres 

undersøgelse, at nye HR-praksisser bør udvikles for at reducere forekomsten af seksuelle krænkelser 

på arbejdspladsen. De påpeger, at sådanne praksisser bør have fokus på at reducere seksuelt krænkede 

medarbejderes psykologiske stress samt at øge deres engagement, hvilket vil resultere i øget 

tilknytning til virksomheden (Nishii & Wright, 2008). En undersøgelse foretaget af Lee (2018) 

belyser, at det, i ønsket om at skabe en virksomhedskultur hvori seksuelle krænkelser afværges, er 

afgørende at indføre følgende praksisser: 1) nultolerance overfor seksuelle krænkelser, 2) 

retningslinjer for virksomhedens medarbejdere og 3) værdibaseret ledelse, der udtrykker 

virksomhedens etiske standpunkter om seksuelt krænkende adfærd. 
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1.5.4. Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at forskningsfeltet indenfor seksuelle krænkelser er 

mangfoldigt, men at forskere samtidig påpeger dets mangelfuldhed. I afhandlingens problemfelt blev 

det beskrevet, hvordan denne afhandling bidrager til forskningsfeltet (se s. 6). 

 

1.6. Afhandlingens opbygning 

Vi har nu indsnævret afhandlingens fokus og belyst den eksisterende litteratur om seksuelle 

krænkelser. I dette afsnit vil vi præsentere afhandlingens opbygning for skabe overblik for læseren 

over dens bestanddele, hvormed sammenhængen mellem de forskellige afsnit tydeliggøres. 

Del 1 - Indledning 

I denne del blev vores motivation for at vælge afhandlingens emne præsenteret. Herefter præsenterede 

vi afhandlingens problemfelt, problemformulering, begrebsdefinitioner og afgrænsninger. Ydermere 

blev eksisterende litteratur om seksuelle krænkelser gennemgået. Tilsammen giver disse afsnit 

indblik i rammerne for afhandlingen samt dennes fokus. 

Del 2 - Videnskabsteori 

I denne del beskrives afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, og der reflekteres over, hvilken 

betydning dette har for undersøgelsen og dens konklusioner. 

Del 3 - Metode 

Her præsenteres afhandlingens metodiske tilgang, som er benyttet til at indsamle empiri. Både 

undersøgelsens metode, strategi og dataindsamling beskrives, og der reflekteres over, hvilken 

betydning disse metodevalg har for undersøgelsen og dens konklusioner. 

Del 4 - Teori 

Der redegøres i denne del for de teoretiske forklaringsrammer, som benyttes i afhandlingens analyse. 

Ydermere argumenteres der for valget af disse teorier, samt reflekteres over teorivalgenes betydning 

for undersøgelsen og dens konklusioner. 
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Del 5 - Analyse 

I denne del benyttes afhandlingens indsamlede empiri til at belyse første del af afhandlingens 

problemformulering samt skabe grundlag for at besvare den sidste del. Analysen består af tre 

delanalyser, som tager udgangspunkt i afhandlingens tre første underspørgsmål (se s. 8). 

Del 6 - Diskussion 

I denne del søger vi at belyse sidste del af afhandlingens problemformulering ved at besvare 

afhandlingens fjerde underspørgsmål (se s. 8). Dette gøres med udgangspunkt i afhandlingens empiri 

samt fundene fra analysen. 

Del 7 - Konklusion 

Her vil vi på baggrund af fundene i analysen og diskussionen søge at besvare afhandlingens 

problemformulering. 

Del 8 - Perspektivering 

I denne del vil vi beskrive andre undersøgelser, som i fremtiden kunne være interessante at foretage 

i ønsket om at skabe yderligere viden om afhandlingens felt. 
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2. Videnskabsteori 

Vi har nu belyst baggrunden for valget af afhandlingens emne, afhandlingens fokus samt hvordan 

denne kan bidrage med viden til forskningsfeltet. I dette afsnit redegøres der for afhandlingens 

videnskabsteoretiske ståsted, som danner baggrund for, hvordan vi i afhandlingen opnår viden. Vi 

søger at belyse, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere, samt hvordan virksomheder 

kan mindske eventuelle negative følgevirkninger heraf. Af denne årsag vurderer vi det relevant at 

opnå indblik i seksuelt krænkede medarbejderes oplevelser og erfaringer med fænomenet seksuelle 

krænkelser. På baggrund heraf benyttes fænomenologien og hermeneutikken som afhandlingens 

videnskabsteoretiske ståsted, da formålet i disse perspektiver bl.a. er at forstå menneskelig erfaring 

og handling samt fænomener (Egholm, 2014). I de følgende afsnit vil afhandlingens 

videnskabsteoretiske tilgang blive beskrevet nærmere, mens vi vil reflektere over, hvilken betydning 

denne tilgang har for afhandlingens undersøgelse og resultater. 

 

2.1. Genstandsfelt 

Genstandsfeltet i fænomenologien er menneskets bevidsthed og erkendelse, da der tages 

udgangspunkt i, at ”(...) fænomener altid er fænomener for nogen og derfor aldrig kan studeres 

uafhængigt af deres fremtræden for en bestemt bevidsthed” (Egholm, 2014, s. 105). Som beskrevet 

(se s. 9) defineres en handling som en seksuel krænkelse i denne afhandling, såfremt medarbejderen, 

som oplever at blive udsat herfor, opfatter handlingen som seksuelt krænkende. Således stemmer 

afhandlingens genstandsfelt overens med det fænomenologiske, idet der tages udgangspunkt i det 

enkelte individs oplevelse og forståelse af fænomenet seksuelle krænkelser. Ydermere undersøges 

forskellige menneskelige erfaringsstrukturer i afhandlingen, herunder individers tanker, erindringer, 

opfattelser, følelser og kropslige sansninger, hvilket ifølge Husserl er en del af det fænomenologiske 

genstandsfelt (Egholm, 2014). 

Hermeneutikkens genstandsfelt er mennesket, dets kultur og erkendelse (Egholm, 2014). Da der 

således ses overensstemmelse i dele af hhv. det fænomenologiske og hermeneutiske genstandsfelt, 

kan afhandlingens genstandsfelt ligeledes siges at stemme overens med hermeneutikkens. For at 

besvare afhandlingens problemformulering søger vi bl.a. at belyse, hvordan underliggende 

magtstrukturer i virksomheder kan påvirke måden, hvorpå seksuelt krænkede medarbejdere agerer. 
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Sådanne strukturer kan ses som kulturelle aspekter, hvorfor afhandlingens genstandsfelt ydermere 

stemmer overens med hermeneutikkens interesse for menneskets kultur. 

 

2.2. Ontologi 

I dette afsnit beskrives afhandlingens ontologiske udgangspunkt. Ontologi betyder “(...) læren om 

væren” (Egholm, 2014, s. 25), og omhandler grundlæggende antagelser om verdens natur (Egholm, 

2014). En central ontologisk sondring findes mellem realisme, hvori fænomener har en eksistens for 

og i sig selv, og konstruktivisme, hvori fænomener udelukkende kan studeres gennem meningen, som 

fænomenerne tilskrives af betragteren (Egholm, 2014). 

Hermeneutikkens ontologiske udgangspunkt er realistisk, idet de studerede meninger og betydninger 

antages at eksistere i virkeligheden uafhængigt af forskerens erkendelse heraf (Egholm, 2014). I 

modsætning hertil er den fænomenologiske ontologi hverken realistisk eller konstruktivistisk 

(Egholm, 2014). Den fænomenologiske forståelse er, at ”(...) fænomenets essens er dets eksistens” 

(Egholm, 2014, s. 105), hvilket betyder, at et fænomen ikke er noget i sig selv, før det fremtræder og 

erkendes af nogen. Afhandlingens ontologiske udgangspunkt stemmer overens med det 

fænomenologiske, idet vores forståelse er, at fænomenet seksuelle krænkelser først tilbliver, idet det 

erkendes af nogen. 

Således adskiller afhandlingens ontologiske udgangspunkt sig fra en realistisk ontologi såsom den 

hermeneutiske, idet fænomenet ikke betragtes som noget, der eksisterer i sig selv uafhængigt af 

individets eller forskerens forståelse og erkendelse heraf (Egholm, 2014). Afhandlingens ontologiske 

udgangspunkt adskiller sig ydermere fra en konstruktivistisk ontologi, idet fænomenet seksuelle 

krænkelser betragtes som havende en essens. Hermed betragtes fænomenet ikke blot som et ”(...) 

udtryk for eller aftryk af vores kategoriseringer, definitioner, opdelinger og fortolkninger af verden” 

(Egholm, 2014, s. 134), som det kan være tilfældet med en konstruktivistisk ontologi. I stedet forstås 

fænomener i afhandlingen som havende en essens i kraft af deres fremtræden for det enkelte individ, 

hvormed det enkelte individs opfattelse og erkendelse af fænomenet i den specifikke kontekst er 

afgørende. 
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2.3. Epistemologi 

I dette afsnit beskrives afhandlingens epistemologiske udgangspunkt. Epistemologi betyder “(...) 

læren om erkendelse og viden (...)” (Egholm, 2014, s. 28), og omhandler naturen af viden, samt 

hvordan viden kan produceres (Egholm, 2014). 

 

2.3.1. Fænomenologisk epistemologi 

I en fænomenologisk analyse iagttages fænomener gennem det analytiske greb epoché, hvormed 

forskeren forholder sig til subjektets beskrivelser af fænomener uden egne fordomme og 

forforståelser (Egholm, 2014). Hermed tages der udgangspunkt i individets livsverden, som danner 

udgangspunktet for menneskets erkendelse og forståelse, idet en livsverden bl.a. udgøres af individets 

intentioner, praktikker, relationer og erfaringer (Egholm, 2014). Epoché indebærer således, at 

forskeren forholder sig til beskrivelserne af alle fænomener, som subjekterne giver, som hvis 

forskeren intet kendskab havde hertil på forhånd (Egholm, 2014). I indsamlingen af empiri vil dette 

betyde, at forskeren skal indsamle “(...) dybtgående og udtømmende mængder af materiale, uden at 

man reducerer det til noget andet (...)” (Egholm, 2014, s. 113). Dette indebærer, at der ikke indsamles 

empiri ud fra et specifikt spørgsmål, da man hermed kan overse andre forhold, som kan være 

essentielle for at forstå fænomenet (Egholm, 2014). Først herefter kan forskeren påbegynde 

fortolkningen af det indsamlede materiale (Egholm, 2014). 

Vi vurderede en rent fænomenologisk tilgang til empiriindsamling for omfattende og 

ressourcekrævende i forhold til afhandlingens omfang. Denne vurdering blev foretaget, idet vores 

overbevisning var, at en helt åben tilgang til samtlige beskrivelser, som subjekterne kunne give af 

fænomenet, kunne medføre et for bredt fokus i forhold til, hvad vi med afhandlingens omfang 

vurderede muligt at belyse. I afhandlingen anlægges som beskrevet (se s. 6) et 

virksomhedsperspektiv, hvormed vi ønsker at undersøge, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejdere, samt hvordan virksomheder kan mindske eventuelle negative følgevirkninger heraf. 

Af denne årsag vurderede vi det ikke muligt at iagttage fænomenet seksuelle krænkelser gennem 

fænomenologiens epoché, idet vi på forhånd havde indsnævret afhandlingens fokus. 
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2.3.2. Hermeneutisk epistemologi 

Vores forforståelser af fænomenet seksuelle krænkelser kan således siges at have haft betydning for 

måden, hvorpå afhandlingens empiri er indsamlet og analyseret. Hermed kan det siges, at 

afhandlingens epistemologiske tilgang i høj grad stemmer overens med den hermeneutiske.  

I en hermeneutisk undersøgelse er formålet at finde meningen og betydningen, som ligger gemt i 

tekst, tale eller tegn, hvilket gøres gennem fortolkning (Egholm, 2014). En forudsætning for at opnå 

viden i en hermeneutisk undersøgelse er at få adgang til individets tanker, intentioner og forståelse 

(Egholm, 2014). Dette kan f.eks. opnås gennem samtaler, interviews eller læsning af tekst, da 

individets menings- og betydningstillæggelse synliggøres i sproget (Egholm, 2014). For at muliggøre 

en bedre og dybere fortolkning, må en sådan undersøgelse tage udgangspunkt i forskerens fordomme 

og forforståelser (Egholm, 2014). 

At der i en hermeneutisk undersøgelse arbejdes med fordomme og forforståelser betyder ikke, at 

forskeren er lukket overfor forklaringer og fænomener, som modsiger disse. I stedet fungerer 

fordommene og forforståelserne som en baggrund til at forstå det nye, som forskeren møder i 

undersøgelsen, da ”(...) disse forforståelser er vores eneste indgang til de fænomener, vi studerer og 

vil forstå” (Egholm, 2014, s. 95). Ved at kende egne fordomme og forforståelser kan forskeren således 

forstå, hvordan disse potentielt kan have betydning for forskerens forståelse af individets tanker, 

intentioner og forståelse. Hermed vil mødet med fænomenet skabe nye fordomme og forforståelser 

hos forskeren, som igen vil danne baggrund for at forstå et nyt møde med fænomenet (Egholm, 2014). 

Denne proces fortsætter, indtil fordommene og forforståelserne er flyttet til et punkt, hvor forskeren 

forstår fænomenet, og nye udsagn ikke udfordrer denne forståelse (Egholm, 2014). Hermed kan der 

opstå en horisontsammensmeltning, hvor ”(...) forskerens horisont smelter sammen med det studerede 

fænomens horisont” (Egholm, 2014, s. 95). 

 

2.3.3. Afhandlingens epistemologi 

I arbejdet med denne afhandling havde vi en indledende forforståelse af, at seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen potentielt kunne udgøre et problem. Denne forforståelse var opstået på baggrund af 

#metoo-debatten, hvori der som beskrevet (se s. 6) er fremkommet vidnesbyrd, som kan indikere, at 

seksuelle krænkelser kan medføre psykiske belastninger. Med vores allerede eksisterende kendskab 

til teoretiske rammer indenfor arbejds- og organisationspsykologi, havde vi ydermere en forforståelse 
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af, at seksuelle krænkelser potentielt kunne påvirke både medarbejdere og virksomheder negativt. Vi 

undersøgte eksisterende litteratur om fænomenet seksuelle krænkelser på arbejdspladsen (se s. 14), 

som umiddelbart bekræftede denne forforståelse. 

På baggrund heraf valgte vi, at afhandlingen skulle omhandle seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. 

Vi udformede en projektbeskrivelse, hvori vi bl.a. søgte interviewpersoner, som havde oplevet at 

blive udsat for seksuelle krænkelser på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads på det danske 

arbejdsmarked (Bilag G). Dette skyldtes, at vores forforståelse var, at de potentielle negative 

påvirkninger af seksuelle krænkelser måtte ses i relation til måden, hvorpå seksuelle krænkelser kan 

påvirke medarbejdere. Indledningsvist forholdt vi os dog åbne overfor muligheden for at tale med 

andre typer informanter (Bilag G), idet vi, i overensstemmelse med en fænomenologisk undersøgelse, 

ønskede at forholde os åbent til fænomenet. Da vi ikke modtog et tilstrækkeligt antal henvendelser 

fra andre typer informanter og samtidig måtte indsnævre afhandlingens fokus, valgte vi udelukkende 

at fokusere på informanter, der havde oplevet at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Med vores forforståelser som udgangspunkt udformede vi en interviewguide (Bilag H) med 

spørgsmål, som var baseret på vores kendskab til allerede eksisterende teorier indenfor arbejds- og 

organisationspsykologien. Vi ønskede dog samtidig, i overensstemmelse med en fænomenologisk 

undersøgelse, at indfange subjekternes egne beskrivelser og livsverdener. Af denne årsag inkluderede 

vi i interviewguiden tilmed spørgsmål, der ikke var teoretisk baserede, samt åbne spørgsmål, hvor 

informanterne kunne tale frit om fænomenet (Bilag H). Således kan udformningen af afhandlingens 

interviewguide siges at være udtryk for en kombination af den hermeneutiske og fænomenologiske 

undersøgelsestilgang. 

Herefter mødte vi fænomenet, idet vi afholdt semistrukturerede interviews med seksuelt krænkede 

medarbejdere. Her var vi, i overensstemmelse med hermeneutikken, åbne overfor nye indsigter, samt 

forhold, som modsagde vores forforståelse. I overensstemmelse med fænomenologien var vi 

ydermere interesserede i at udfolde interviewpersonernes livsverdener, hvorfor vi søgte at tilgå 

individernes beskrivelser som om, at vi ikke på forhånd havde kendskab til fænomenet. Hvert 

interview udvidede vores forforståelser, og vi tog nye indsigter med ind i efterfølgende interviews 

ved at spørge til forhold, som blev belyst i de tidligere. Tilsammen udvidede disse møder med 

fænomenet vores forforståelser, idet vi bl.a. fik indsigt i, at seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejdere på måder, som vi ikke på forhånd havde tænkt, samt at forhold som magt kan have stor 

betydning i forbindelse med medarbejderes oplevelser med seksuelle krænkelser. 
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På baggrund af disse forforståelser kategoriserede vi den indsamlede empiri og inkluderede undervejs 

flere kategorier, som fremkom i gennemlæsningen af empirien. Således kan det siges, at afhandlingen 

også her har kombineret en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang. Vi forstod herefter, at 

størstedelen af informanternes beskrivelser af fænomenet kunne kobles til allerede eksisterende teori 

om jobtilfredshed og magt. Hermed udvidede vi igen vores forforståelse af fænomenet. 

Med udgangspunkt i disse forforståelser analyserede vi den indsamlede empiri med brug af to 

teoretiske rammer. Således har disse forforståelser haft betydning for måden, hvorpå afhandlingens 

empiri er analyseret. Gennem disse analyser forholdt vi os kritisk til vores forforståelser, og havde 

dermed i høj grad fokus på at forholde os åbent til subjekternes beskrivelser. Hermed kan 

afhandlingens analyse ydermere siges at være udtryk for en kombination af en fænomenologisk og 

hermeneutisk epistemologi. Ved afslutningen af afhandlingens analyser og diskussion kan det siges, 

at vores forforståelser var flyttet til et punkt, hvor vi forstod fænomenet seksuelle krænkelser. Hermed 

kan vi have opnået en horisontsammensmeltning, hvor vores horisont er smeltet sammen med 

fænomenets. 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at afhandlingens epistemologi således er en kombination 

af den hermeneutiske og fænomenologiske tilgang. 

 

2.4. Perspektivering til andre videnskabsteoretiske retninger 

Fænomenet seksuelle krænkelser kunne også have været undersøgt med andre videnskabsteoretiske 

ståsteder. I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan en undersøgelse af fænomenet kunne se ud med en 

hhv. kritisk rationalistisk og socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk position. 

 

2.4.1. Kritisk rationalisme 

Formålet med en kritisk rationalistisk undersøgelse er nomotetisk, hvormed man søger at etablere 

generelle lovmæssigheder, som kan danne baggrund for forudsigelser (Egholm, 2014). Den kritiske 

rationalisme har en realistisk ontologi, og empiriske undersøgelser er centrale i denne 

videnskabsteoretiske position. Man stræber efter at opnå så objektiv viden som muligt gennem en 

deduktiv tilgang, hvor der opstilles logiske hypoteser, som skal falsificeres gennem empiriske 

observationer (Egholm, 2014). 
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Fænomenet seksuelle krænkelser kunne med en kritisk rationalistisk position undersøges ved f.eks. 

at opstille en hypotese om, at seksuelle krænkelser påvirker medarbejderes jobtilfredshed negativt. 

Herefter kunne denne hypotese undersøges empirisk, f.eks. ved brug af spørgeskemaundersøgelser til 

seksuelt krænkede medarbejdere, der muliggjorde at undersøge den eventuelle påvirkning. Hvis den 

empiriske undersøgelse ikke gav anledning til at afvise hypotesen, ville udsagnet styrkes (Egholm, 

2014). 

Med et kritisk rationalistisk videnskabsteoretisk ståsted kunne afhandlingens videnskabelse i højere 

grad siges at være objektiv, idet vores hermeneutiske og fænomenologiske tilgang medfører, at 

undersøgelsen og dens resultater er præget af subjektivitet (Egholm, 2014). Det ville tilmed i højere 

grad være muligt at generalisere undersøgelsens resultater. Vi ville med en sådan tilgang dog ikke få 

samme dybdegående og nuancerede indblik i fænomenet, som vi kan opnå gennem vores 

videnskabsteoretiske tilgang. 

 

2.4.2. Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivismen har et processuelt fokus, idet erkendelsesinteressen er at undersøge måden, 

hvorpå “(...) tanke- og talemåder samt hverdagslige selvfølgeligheder, som mennesker lever med og 

under, etableres, anvendes og forandres (...)” (Egholm, 2014, s. 147-148). Ambitionen er at være 

kritisk og frigørende, idet afdækningen af ovenstående kan muliggøre ændringer af uønskede forhold 

(Egholm, 2014). Socialkonstruktivismen har en konstruktivistisk ontologi, og undersøgelser vil ofte 

have et induktivt udgangspunkt, hvor sammenhænge defineres på baggrund af konteksten (Egholm, 

2014). 

Fænomenet seksuelle krænkelser kunne med en socialkonstruktivistisk position undersøges ved en 

afdækning af processerne, som konstruerer fænomenet. Dette kunne f.eks. indebære en observation 

af måden, hvorpå sprog og sociale interaktioner benyttes til at italesætte seksuelle krænkelser og 

følgevirkningerne heraf. Gennem en sådan afdækning kunne det muliggøres at belyse de processer, 

som skaber uønskede forhold, hvormed det ville synliggøres, hvordan disse uønskede forhold kunne 

ændres. 

Med et socialkonstruktivistisk ståsted kunne vi hermed opnå et dybtgående indblik i, hvordan 

uønskede forhold i relation til fænomenet seksuelle krænkelser kan undgås, idet det kunne 

synliggøres, hvordan disse skabes sprogligt og socialt. Således er det sandsynligt, at andre måder, 
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hvorpå virksomheder kan søge at undgå sådanne uønskede forhold, ville synliggøres. Vi ville 

ydermere få indblik i, hvordan disse påvirkninger konstrueres i et kollektiv. Dette kunne give en 

bredere forklaringsramme, end det der, grundet vores fokus på det enkelte individs opfattelse og 

erkendelse, er tilfældet i denne afhandling. Undersøgelsen og dens resultater ville således se 

anderledes ud, end det er tilfældet med vores individorienterede fokus på afhandlingens subjekters 

livsverdener. 
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3. Metode 

Da vi nu har belyst afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, vil vi i det følgende afsnit beskrive 

fremgangsmåden for udførelsen af afhandlingens undersøgelse. Dette vil inkludere en beskrivelse af 

undersøgelsens struktur, herunder vores metodiske tilgang, undersøgelsesstrategi, dataindsamling og 

mulige begrænsninger. Vi søger med dette afsnit at skabe overblik over de metodiske valg, som er 

foretaget gennem undersøgelsen, mens der reflekteres over de mulige konsekvenser for afhandlingen, 

som disse har kunnet resultere i. 

 

3.1. Undersøgelsens struktur 

Under udarbejdelsen af afhandlingens struktur måtte det overvejes, hvilken tilgang og strategi vi fandt 

passende for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. Dette afsnit vil belyse den valgte 

tilgang og strategi, herunder afhandlingens kombination af en induktiv og deduktiv tilgang samt 

kombinationen af et casestudie og aktionsforskning. 

 

3.1.1. Undersøgelsestilgang 

Måden, hvorpå afhandlingens empiri er indsamlet og analyseret, er udtryk for en kombination af en 

deduktiv og induktiv tilgang. Med en induktiv tilgang bevæger man sig fra empiriske tilfælde, som 

danner baggrund for en efterfølgende skabelse af teori eller almene regler og relationer (Egholm, 

2014; Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Med en deduktiv tilgang bevæger man sig derimod fra 

teori til resultat, hvormed teorien udgør en ramme, som ordner iagttagelser (Egholm, 2014). Hermed 

kan afhandlingen til dels siges at gøre brug af en deduktiv tilgang, idet vi som beskrevet (se s. 22) 

benyttede flere teorier som inspiration til udformningen af interviewspørgsmål. Undersøgelsens fokus 

blev således indsnævret til potentielt at omhandle emner såsom jobtilfredshed og arbejdsmotivation, 

hvormed teorier herom kan siges at have udgjort en ramme, som i nogen grad har ordnet vores 

iagttagelser. 

Som beskrevet (se s. 2322) forholdt vi os dog åbne overfor at benytte anden teori, hvorfor vi tilmed 

var åbne overfor at undersøge andre emner, som blev taget op af afhandlingens interviewpersoner. 

Samtidig søgte vi i udformningen af interviewspørgsmål ikke at teste teorierne, som var benyttet som 

inspiration. Hermed kan det siges, at vi, i udformningen af interviewspørgsmål samt i afholdelsen af 
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interviews, hverken har benyttet en rent deduktiv eller induktiv tilgang, men snarere en kombination 

af disse. 

Det samme kan siges at være tilfældet i afhandlingens analysestrategi. Som beskrevet (se s. 23) blev 

afhandlingens teoretiske rammer endeligt valgt efter, at afhandlingens empiri var indsamlet og 

kategoriseret. Hermed var afhandlingens empiri afgørende for valget af teori, hvilket afspejler en 

induktiv tilgang. I udarbejdelsen af afhandlingens analysedele har de valgte teorier dog i høj grad 

rammesat vores empiriske iagttagelser, hvilket i højere grad kan siges at afspejle en deduktiv tilgang. 

Under udarbejdelsen af hver enkelt analysedel forholdt vi os dog til stadighed åbne overfor nye 

indsigter, hvilket kan afspejle en induktiv tilgang. Således kan det siges, at også afhandlingens 

analysestrategi har været udtryk for en kombination af den induktive og deduktive tilgang. 

Kombinationen af den deduktive og induktive tilgang er ifølge Saunders et al. (2007) ofte fordelagtig 

under udarbejdelsen af en undersøgelse. I afhandlingen muliggjorde denne kombination i høj grad at 

arbejde med vores forforståelser af fænomenet seksuelle krænkelser. Dette kan siges at have 

muliggjort opnåelsen af den tidligere beskrevne (se s. 23) horisontsammensmeltning. Ydermere 

muliggjorde kombinationen af den deduktive og induktive tilgang at foretage en mere snævert 

fokuseret undersøgelse af fænomenet, mens det samtidig var muligt at bibeholde en åbenhed overfor 

at ændre fokus ud fra, hvad den indsamlede empiri viste, var væsentligt. 

 

3.1.2. Undersøgelsesstrategi 

Afhandlingen tager udgangspunkt i seks forskellige personers oplevelser med seksuelle krænkelser, 

hvorfor der er tale om et multipelt casestudie. Et sådant casestudie muliggør ifølge Saunders et al. 

(2007) en undersøgelse af, hvorvidt udfaldene fra én case ligeledes gør sig gældende i andre cases, 

og dermed kan generaliseres på tværs heraf. Dette ses i afhandlingen, idet der løbende i analysen 

fokuseres på forskelle og ligheder mellem de forskellige cases. Således kan det siges, at afhandlingens 

brug af et multipelt casestudie kan øge resultaternes generaliserbarhed. 

Vi fandt denne undersøgelsesstrategi fordelagtig, idet et sådant casestudie understøtter muligheden 

for at skabe en forståelse af de bagvedliggende processer og konteksten (Saunders et al., 2007), som 

har betydning for de seksuelle krænkelsers påvirkning. Ifølge Saunders et al. (2007) har casestudier 

endvidere en “(...) considerable ability to generate answers to the question ‘why?’ as well as the 

‘what?’ and ‘how?’ questions” (Saunders et al., 2007, s. 139). I afhandlingen ses dette ved, at denne 
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undersøgelsesstrategi gør det muligt at besvare, hvordan fænomenet seksuelle krænkelser udspiller 

sig på det danske arbejdsmarked, samt hvordan sådanne krænkelser påvirker medarbejdere. 

Afhandlingens undersøgelsesstrategi er ydermere at forske i mulige aktioner i form af 

implementeringsforslag til virksomheder. Således gøres der til dels brug af aktionsforskning, som er 

“(...) concerned with the resolution of organisational issues such as the implications of change” 

(Saunders et al., 2007, s. 140). Hermed muliggøres en undersøgelse af, hvordan virksomheder kan 

mindske eventuelle negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Implementeringsforslagene, 

som fremsættes i denne forbindelse, baseres på resultaterne fra vores multiple casestudie samt 

afhandlingens empiri. 

Ved aktionsforskning inddrages personer, som oplever problemerne, i udformningen af mulige 

løsninger (Saunders et al., 2007). I afhandlingen afspejles dette ved, at vi inddrog medarbejdere, som 

har oplevet at blive udsat for seksuelle krænkelser, i udformningen af de fremsatte 

implementeringsforslag. Ved at tage udgangspunkt i disse personers opfattelser, præferencer og 

behov, muliggøres det at fremsætte kvalificerede bud på, hvad der kan hjælpe disse i forbindelse med 

de seksuelle krænkelser. 

Under udarbejdelsen af afhandlingen har det, grundet begrænsede ressourcer, ikke været muligt at 

implementere de fremsatte aktioner. Derfor har det ikke været muligt at evaluere resultaterne heraf, 

hvormed cyklussen for aktionsforskning ikke har kunnet færdiggøres (Saunders et al., 2007). Hermed 

kan det siges, at afhandlingens implementeringsforslag ikke er testet i praksis, hvormed der kan 

drages tvivl om deres virkningsfuldhed. Vi vurderer dog, at implementeringsforslagene på trods heraf 

kan være brugbare, idet de tager udgangspunkt i seksuelt krænkede medarbejderes livsverdener. 

 

3.2. Dataindsamling 

Vi har nu forklaret afhandlingens undersøgelsesstruktur, hvorfor vi i de følgende afsnit vil belyse, 

hvordan afhandlingens empiri er indsamlet. Indledningsvist præsenteres og begrundes vores valg af 

dataindsamlingsmetode, herunder den tilhørende forberedelse og udførelse. Herefter præsenteres 

måden, hvorpå den indsamlede empiri er bearbejdet, og afslutningsvist belyses kvalitetskriterierne 

for denne empiri. 
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3.2.1. Semistrukturerede interviews 

Vi gør i afhandlingen brug af kvalitative forskningsinterviews, som søger at “(...) forstå verden ud 

fra subjekternes synspunkter, udfolde betydningen af deres oplevelser og afdække deres levede verden 

forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 19). Denne 

dataindsamlingsmetode kan siges at understøtte afhandlingens fænomenologiske og hermeneutiske 

(se s. 20) forståelse af, hvordan et fænomen, som seksuelle krænkelser, kan undersøges (Egholm, 

2014). Dette ses i afhandlingens interviews, idet der her tages udgangspunkt i, hvordan fænomenet 

opleves og erfares af subjekterne fra et førstepersonsperspektiv. Hermed muliggøres det at forstå 

interviewpersonernes livsverdener samt at belyse de meninger og betydninger, som kan ligge gemt i 

deres udtalelser. 

For at muliggøre at foretage en fokuseret analyse, hvori interviewpersonernes oplevelser kunne 

sammenlignes, fandt vi det nødvendigt at spørge ind til flere forskellige på forhånd planlagte aspekter. 

Samtidig fandt vi det nødvendigt at have mulighed for at tilpasse interviewspørgsmålene til hver 

enkelt interviewpersons besvarelser og beskrivelser for at kunne opnå en dybdegående forståelse for 

hver enkelt livsverden. Vi valgte derfor at benytte semistrukturerede livsverdensinterviews til at 

indsamle afhandlingens empiri, da disse muliggør begge ovennævnte forhold. 

Et semistruktureret interview kan med fordel benyttes, når der indsamles data under følgende 

omstændigheder: “(...) where there are a large number of questions to be answered; where the order 

and logic of questioning may need to be varied” (Saunders et al., 2007, s. 316). Dette kan siges at 

være tilfældet i denne undersøgelse, da seksuelle krænkelser kan siges at være et komplekst fænomen, 

samt da afhandlingens undersøgelsesfokus nødvendiggør et højt antal spørgsmål. 

 

Interviewguide 

Semistrukturerede interviews foretages med udgangspunkt i en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 

2015). Den semistrukturerede interviewguide har en fleksibel form, som medfører, at den både 

muliggør at adressere bestemte temaer samt at udforske emner, som dukker op under udførelsen hvert 

enkelt interview (Kvale & Brinkmann, 2015). Brugen af en interviewguide gjorde det muligt at 

forberede spørgsmål og temaer, som var baseret på vores forforståelse af hvilke aspekter, der kunne 

være relevante at berøre i forbindelse med oplevelsen af seksuelle krænkelser. Således blev det muligt 

at udvide vores forforståelser, idet interviewpersonerne besvarede disse spørgsmål. 
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Ved semistrukturerede interviews er rækkefølgen på spørgsmålene i interviewguiden fleksibel, 

hvorfor den kan tilpasses hvert enkelt interview (Saunders et al., 2007). Dette skabte fleksibilitet i 

udførelsen af afhandlingens interviews, idet de kunne tilpasses hver enkelt interviewperson og deres 

personlige oplevelse. Samtidig gav denne interviewform mulighed for at stille uddybende spørgsmål, 

hvilket skabte en dybere forståelse af interviewpersonernes personlige oplevelser og livsverden. Disse 

uddybende spørgsmål kan findes i transskriberingerne for hvert enkelt interview (Bilag A; Bilag B; 

Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). 

Spørgsmålene i afhandlingens interviewguide (Bilag H) var ens for alle seks interviews, og var inddelt 

i følgende temaer: 1) beskrivelse af forløbet, 2) andre aktører indblandet i episoderne, 3) 

virksomhedens indblanding og håndtering, 4) episodernes indvirkning på arbejdet og arbejdspladsen 

og 5) fremtidig forebyggelse og håndtering. Vi udformede spørgsmålene i første, andet og tredje 

tema, da det var vores overbevisning, at disse tilsammen kunne skabe indblik i interviewpersonernes 

livsverdener og deres konkrete oplevelser. Fjerde tema afspejler vores indledende forforståelser af 

fænomenet seksuelle krænkelser, idet disse søger at afdække, hvordan interviewpersonerne, som 

medarbejdere i en virksomhed, er blevet påvirket af seksuelle krænkelser. Femte tema blev valgt som 

følge af vores ønske om at foretage aktionsforskning, hvilket krævede indblik i interviewpersonernes 

opfattelse af, hvad virksomheder kunne gøre ved problemstillingen seksuelle krænkelser. 

 

Deltagere i de semistrukturerede interviews 

For at finde interviewpersoner til afhandlingens semistrukturerede interviews blev der udarbejdet en 

projektbeskrivelse (Bilag G). Af denne fremgik det bl.a. som beskrevet (se s. 22), at vi ønskede at 

interviewe medarbejdere, der havde oplevet seksuelle krænkelser på det danske arbejdsmarked. Disse 

interviewpersoner måtte derfor opfylde følgende krav: 1) de skulle have oplevet minimum en seksuel 

krænkelse begået af en eller flere ansatte på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads, og 2) denne 

arbejdsplads skulle være på det danske arbejdsmarked. Da afhandlingens fokus efterfølgende blev 

indsnævret til kun at inkludere kvindelige medarbejdere, opfylder afhandlingens interviewpersoner 

ydermere dette krav. 

I projektbeskrivelsen blev afhandlingens indledende formål samt praktiske informationer om 

interviewet beskrevet (Bilag G). Vi søgte således at skabe klarhed omkring interviewets varighed og 

relevans, hvormed vi sikrede størst mulig villighed til at deltage i et interview blandt de, der så 
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projektbeskrivelsen (Saunders et al., 2007). Projektbeskrivelsen blev delt på sociale medieplatforme, 

herunder LinkedIn, Facebook og Instagram, i midten af februar 2021. Hermed sikrede vi, at 

projektbeskrivelsen blev set af et højt antal personer, hvormed sandsynligheden for at modtage 

relevante henvendelser øgedes. Samtidig begrænsede dette dog, hvem der ville se 

projektbeskrivelsen, idet den ikke er blevet set af personer, som ikke har profiler på disse platforme, 

medmindre de har fået den tilsendt af en bekendt. 

Efter delingen af projektbeskrivelsen blev vi kontaktet af otte personer, der ønskede at dele deres 

oplevelser med seksuelle krænkelser i et interview. En af disse blev fravalgt, da hendes oplevelser 

med seksuelle krænkelser ikke levede op til kravet om, at disse skulle være foregået på hendes 

arbejdsplads. Endnu en af disse blev fravalgt på baggrund af dennes køn, da vi efterfølgende 

indsnævrede afhandlingens fokus til udelukkende at belyse kvindelige medarbejderes oplevelser. Vi 

blev ydermere kontaktet af en HR-professionel, som havde håndteret sager om seksuelle krænkelser 

på arbejdspladsen. Denne person blev fravalgt, idet vi efterfølgende valgte at indsnævre 

afhandlingens fokus, således at der kun blev afholdt interviews med medarbejdere, der havde oplevet 

at blive udsat for seksuelle krænkelser. De resterende seks kvinder blev udvalgt til at deltage i et 

interview, idet de levede op til samtlige ovennævnte krav. 

Vi arrangerede sammen med hver af de seks kvinder et interview af to timers varighed, som blev 

planlagt med udgangspunkt i, hvornår det passede dem. Alle interviews blev afholdt i uge 8, 9 og 10 

i år 2021. Interviewenes planlagte varighed sikrede, at der ville være tilstrækkelig tid til at berøre alle 

spørgsmål, hvilket ifølge Saunders et al. (2007) er en væsentlig faktor for at udføre et semistruktureret 

interview. 

 

3.2.2. Forberedelse og udførelse af dataindsamlingen 

Ifølge Saunders et al. (2007) kan en udførlig forberedelse inden et interview sikre en succesfuld 

dataindsamling. I ønsket om at opnå dette gjorde vi under forberedelsen til udførelsen af de seks 

interviews brug af en checkliste kreeret af Saunders et al. (2007). Denne checkliste består af 11 

komponenter, som er med til at sikre en grundig forberedelse samt en reduktion af bias i den 

indsamlede data (Saunders et al., 2007). Brugen af disse komponenter beskrives i de følgende afsnit. 
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Interviewerens bekendtskab med afhandlingens emne 

Det er essentielt for afhandlingens dataindsamling, at intervieweren er bekendt med undersøgelsens 

emne, da det skaber troværdighed og medfører, at interviewpersonen vil give mere detaljerede og 

uddybende besvarelser under interviewet (Saunders et al., 2007). Vi valgte derfor indledningsvist at 

undersøge den eksisterende litteratur om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Dette gav dybere 

indsigt i undersøgelsens emne og gjorde os i stand til at vurdere hvilken type empiri, der var 

nødvendig for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. 

 

Information til afhandlingens interviewpersoner 

Saunders et al. (2007) argumenter for, at interviewerens troværdighed kan øges, såfremt 

interviewpersonen modtager relevant information inden interviewets udførelse. Afhandlingens 

projektbeskrivelse (Bilag G) var det første, som interviewpersonerne blev gjort bekendt med, og de 

modtog således relevant information her. Dagen før afholdelsen af hvert interview, sendte vi den 

pågældende interviewperson en bekræftelse via e-mail eller anden besked. Bekræftelsen inkluderede 

en mødeindkaldelse på Microsoft Teams eller Zoom samt et overblik over de fem emner, som ville 

berøres i interviewet. Dette gav interviewpersonerne mulighed for at forberede sig på de pågældende 

emner, hvilket har kunnet medføre et større engagement samt mere dybtgående besvarelser (Saunders 

et al., 2007). 

 

Interviewets lokation 

Ifølge Saunders et al. (2007) er det ved udførelsen af et interview væsentligt, at interviewet foregår 

et belejligt sted, som er trygt for personen, der skal interviewes, samt at der ikke forekommer 

baggrundsstøj og afbrydelser fra udefrakommende faktorer. Af hensyn til COVID-19 restriktioner 

blev alle seks interviews afholdt virtuelt, hvor fem interviews blev foretaget på Microsoft Teams, 

mens ét blev foretaget via Zoom. Hermed sikrede vi, at interviewpersonerne ikke skulle bekymre sig 

om mulig smitterisiko. Den virtuelle interviewform medførte, at interviewpersonerne selv kunne 

placere sig et sted, hvor de fandt det trygt at afholde interviewet. Alle seks interviews blev fra vores 

side udført i et af vores hjem, hvor risikoen for baggrundsstøj og afbrydelser var minimeret. 
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Interviewerens udseende 

Saunders et al. (2007) beskriver, at interviewerens udseende kan have en effekt på opfattelsen af 

dennes troværdighed og medføre bias eller manglende tillid fra interviewpersonen. Vi var derfor 

opmærksomme på vores fremtræden ved udførelsen af hvert interview, hvorfor vi iklædte os basistøj 

i neutrale farver, som ikke ville vække opsyn hos interviewpersonen. Den virtuelle interviewform 

medførte ligeledes, at vi samtidig fokuserede på, at vores visuelle baggrund skulle fremstå neutral. 

 

Interviewets indledende samtale 

Såfremt intervieweren og interviewpersonen ikke kender hinanden forinden udførelsen af 

interviewet, er det vigtigt fra interviewets start at få skabt et trygt miljø, hvor interviewpersonen føler 

sig godt tilpas med at dele sine oplevelser (Saunders et al., 2007). Vi startede derfor hvert interview 

med at præsentere os selv for at skabe en relation til interviewpersonen. Denne præsentation 

inkluderede en kort uformel fortælling om, hvem vi var, hvad vi lavede til dagligt, og hvorfor vi fandt 

afhandlingens emne relevant. Vi vurderede, at denne præsentation var vigtig for afhandlingens 

interviews, da COVID-19 restriktionerne medførte, at det ikke var muligt at møde 

interviewpersonerne fysisk og derigennem skabe en tryg atmosfære. Efter præsentationen forklarede 

vi, hvordan vi ville sikre interviewpersonernes anonymitet. Endvidere fortalte vi 

interviewpersonerne, at de til enhver tid kunne stoppe interviewet eller undlade at svare på spørgsmål, 

som de ikke ønskede at besvare. Disse informationer er ifølge Saunders et al. (2007) med til at øge 

interviewerens troværdighed og mindske risikoen for bias. 

 

Interviewerens spørgeteknik 

I ønsket om at reducere bias under udførelsen af interviewet samt øge reliabiliteten af den indsamlede 

data bør man ifølge Saunders et al. (2007) gøre brug af åbne spørgsmål, som efterfølgende kan 

uddybes med opfølgende spørgsmål. Med dette udgangspunkt kreerede vi afhandlingens 

interviewguide, hvori samtlige spørgsmål enten var åbne eller inkluderede et opfølgende spørgsmål, 

der åbnede op for en uddybende besvarelse (Bilag H). 

Under interviews med sensitive spørgsmål kan man med fordel gemme disse spørgsmål til 

interviewets slutning, da det tillader længere tid til at opbygge tillid mellem intervieweren og 
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interviewpersonen (Saunders et al., 2007). Vores interviewguide var derfor opbygget således, at vi 

indledningsvist spurgte, om interviewpersonen ville beskrive sine oplevelser med seksuelle 

krænkelser. Først derefter spurgte vi ind til hvilke følelser og konsekvenser, der var forbundet med 

disse oplevelser. I denne forbindelse anerkender vi, at det kan have været sensitivt og 

grænseoverskridende for interviewpersonerne at beskrive deres oplevelser med seksuelle krænkelser. 

Vi vurderede dog, at spørgsmålene relateret til deres følelser kan være yderligere 

grænseoverskridende og sensitive, hvorfor vi placerede disse efter beskrivelserne. Dette fandt vi 

tilmed nødvendigt for interviewenes progression, da vi hermed indledningsvist fik kendskab til 

interviewpersonernes oplevelser med seksuelle krænkelser, som besvarelserne af de resterende 

spørgsmål ville udspringe fra. 

 

Interviewerens adfærd under udførelsen af interviewet 

Acceptabel adfærd hos intervieweren kan ligeledes reducere risikoen for bias under udførelsen af 

interviews (Saunders et al., 2007). Under udførelsen af de seks interviews var vi derfor 

opmærksomme på vores holdning, attitude og tone, samt på at agere så lyttende og empatiske som 

muligt. Vi vurderede, at dette var nødvendigt i kraft af emnets sensitive karakter. Vi skiftede roller 

ved hvert interview, hvor den ene stillede interviewguidens spørgsmål, og den anden stillede 

opfølgende og uddybende spørgsmål. Idet den sidstnævnte rolle sagde mindst under interviewet, var 

det særligt væsentligt, at denne person ikke virkede uinteresseret, da dette ifølge Saunders et al. 

(2007) kan øge risikoen for bias. 

 

Aktiv lytning 

Ifølge Saunders et al. (2007) er det muligt at identificere samt få uddybet udtalelser, som har en 

signifikant betydning for undersøgelsen, såfremt intervieweren aktivt lytter til, hvad der bliver sagt 

under interviewets udførelse. Vi havde gennem udførelsen af afhandlingens interviews særligt fokus 

på at lytte til interviewpersonens besvarelser og udtryk, hvilket medførte flere opfølgende spørgsmål. 

Disse bidragede til at skabe en dybere forståelse af interviewpersonens oplevelser, forklaringer og 

holdninger. 
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Gentagelser af interviewpersonens udsagn 

En måde, hvorpå vi kunne undgå bias og mangelfulde opfattelser, var at gentage interviewpersonens 

udsagn, og derved få dem til at bekræfte eller uddybe disse (Saunders et al., 2007). Gentagelserne af 

interviewpersonernes udsagn gav dem ligeledes mulighed for at tilføje yderligere informationer, der 

hjalp os med at definere betydningen af det pågældende udsagn. 

 

Optagelse af interviewet 

Saunders et al. (2007) forklarer, at man ved at lave sikkerhedskopier af interviewets optagelse viser 

interviewpersonen, at dennes besvarelser er betydningsfulde. Af denne årsag, samt for at sikre 

brugbare lydoptagelser i tilfælde af tekniske fejl, valgte vi at lave to separate optagelser af hvert 

interview. Den ene optagelse blevet indsamlet ved brug af optagelsesfunktionen på Microsoft Teams 

eller Zoom, mens den anden blev optaget enten på en telefon eller diktafon. Både under interviewets 

briefing og debriefing forklarede vi interviewpersonerne, at optagelserne udelukkende ville blive 

lyttet til af os. Det blev ligeledes forklaret, at lydoptagelserne ville blive slettet efter transskriberingen 

for at sikre interviewpersonernes anonymitet (Saunders et al., 2007). 

 

Cultural differences and biases 

Saunders et al. (2007) argumenterer for, at det ofte er vanskeligt at kontrollere bias i samtlige 

henseender, idet fejlagtige fortolkninger kan skabes på baggrund af kulturelle forskelle mellem 

intervieweren og interviewpersonen. Med henblik på at undgå fejlagtige fortolkninger bad vi 

interviewpersonerne uddybe deres udsagn, når vi opfattede, at der var en underforstået mening eller 

holdning til bestemte emner. 

 

3.2.3. Databehandling 

Da vi nu har klarlagt måden, hvorpå afhandlingens empiri er indsamlet, vil vi i følgende afsnit belyse, 

hvordan denne empiri er behandlet. Herunder vil vi belyse transskriberingen og kategoriseringen af 

empirien samt præsentere afhandlingens interviewpersoner. 
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Transskribering 

Efter udførelsen af afhandlingens seks semistrukturerede interviews blev hvert interview 

transskriberet. Da vi i overensstemmelse med afhandlingens fænomenologiske position (se s. 20) 

ønskede indsigt i interviewpersonernes livsverden, fandt vi det væsentligt at fokusere på, hvad der 

reelt set blev sagt i interviewet. Af denne årsag transskriberede vi interviewpersonernes udtalelser 

ordret, men undlod rømmelser, enkelte fyldord samt sætninger, der blev påbegyndt, men ikke 

afsluttet. Dette forbedrede læseligheden af transskriberingerne uden at ændre interviewpersonernes 

beskrivelser, hvorfor vi vurderer, at empiriens validitet ikke blev forringet heraf. 

 

Kategorisering af den indsamlede empiri 

For at skabe struktur i og overblik over den indsamlede empiri fra de seks interviewpersoner blev 

denne inddelt i kategorier, som hver fik tildelt en farvekode i overensstemmelse med den af Saunders 

et al. (2007) beskrevne fremgangsmåde. Måden, hvorpå afhandlingens kategorier blev identificeret, 

kan inddeles i to tilgange: 1) kategorier identificeret ud fra den indsamlede empiri og 2) kategorier 

identificeret ud fra de teorier, som var brugt til inspiration i interviewguidens udarbejdelse. De to 

valgte tilgange til identifikation af kategorier muliggør ifølge Saunders et al. (2007) at skabe et 

fyldestgørende indblik i den indsamlede empiri. Det kan derfor siges, at en analyse, der foretages på 

baggrund af disse kategorier, vil være fordelagtig. 

Da kategorierne var identificeret og blevet tildelt farvekoder, blev den transskriberede empiri 

gennemgået. Alle udsagn, der relaterede sig til en kategori, blev her farvekodet i overensstemmelse 

med den af Saunders et al. (2007) beskrevne fremgangsmåde. Denne kodning blev udført manuelt, 

og hver farvekode fik efterfølgende sit eget dokument, hvori al empiri med den pågældende farvekode 

indgik. Afhandlingens kategorier samt tilhørende definitioner kan findes i Tabel 1 og Tabel 2. 

Tabellerne giver overblik over de kategorier, der blev identificeret ud fra hhv. den indsamlede empiri 

og de i interviewguiden belyste teorier. 
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Tabel 1 – Definitioner af kategorier identificeret ud fra den indsamlede data 
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Tabel 2 – Definitioner af kategorier identificeret ud fra teorier, som var belyst i interviewguiden 

 

 

Præsentation af interviewpersoner 

Afhandlingens seks interviewpersoner vil i dette afsnit blive præsenteret.  Introduktionerne er baseret 

på de seks interviews og informerer om interviewpersonernes alder, stilling og branche på det 

tidspunkt, hvor de første gang oplevede seksuelle krænkelser på den pågældende arbejdsplads. Vi gør 

opmærksom på, at Interviewperson F fortæller om sine oplevelser i to forskellige virksomheder, 

hvorfor hun har to beskrivelser i den nedenstående tabel. 
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Tabel 3 – Definitioner af kategorier identificeret ud fra teorier, som var belyst i interviewguiden 

 

 

3.3. Kvalitetskriterier 

Vi har nu belyst indsamlingen og behandlingen af afhandlingens empiri. I det følgende afsnit vil 

kvalitetskriterierne af denne empiri blive diskuteret, herunder reliabiliteten, validiteten samt 

generaliserbarheden af afhandlingens resultater. Ydermere vil vi beskrive vores etiske overvejelser i 

forbindelse med vores metodiske tilgang. 

 

3.3.1. Reliabilitet 

Reliabilitet af indsamlet data omhandler i kvalitative undersøgelser, hvorvidt en vilkårlig forsker ville 

udlede de samme resultater i en lignende undersøgelse (Marshall & Rossman, 1999). I forlængelse 

heraf forklarer Saunders et al. (2007), at “(...) findings derived from using qualitative research 

methods are not necessarily intended to be repeatable since they reflect reality at the time they were 

collected, in a situation which may be subject to change” (Saunders et al., 2007, s. 319). Kvalitative 

dataindsamlingsmetoder, som den der anvendes i denne afhandling, giver mulighed for at udforske 

komplekse og dynamiske emner gennem den fleksible tilgang til indsamlingen af data. De har dermed 
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ikke fokus på, at den pågældende data skal kunne replikeres (Saunders et al., 2007). Reliabilitet i 

afhandlingens dataindsamling vil derfor være vanskelig at opnå, idet afhandlingens interviews 

omhandler interviewpersonernes individuelle livsverdener. 

 

3.3.2. Validitet 

Validitet henviser til gyldigheden, rigtigheden og sandheden af et datasæt (Kvale & Brinkmann, 

2014) og drejer sig derfor om, “(...) i hvilket omfang vores observationer afspejler de fænomener 

eller variable, vi interesserer os for” (Pervin, 1984, s. 48). For at opnå høj validitet i den indsamlede 

data, har vi haft fokus på at sikre, at spørgsmålene i de semistrukturerede interviews var forståelige 

og præcise. Af samme årsag blev der, inden gennemførelsen af det første af afhandlingens interviews, 

udført to test-interviews. Test-interviewpersonerne gav herefter feedback på den udarbejdede 

interviewguide, som på baggrund heraf blev tilpasset. 

Derudover blev der under udførelsen af hvert af afhandlingens interviews stillet uddybende 

spørgsmål, som bidrog til at skabe dybere forståelse for meningen bag interviewpersonernes 

besvarelser. Dette gav en indikation af, hvorvidt interviewpersonerne forstod spørgsmålene og derved 

gav valide svar. Under den indledende briefing af interviewpersonerne blev disse ydermere opfordret 

til at stille spørgsmål, såfremt de var i tvivl om noget. Den nævnte interviewteknik med gentagelser 

af interviewpersonernes udsagn (se s. 35) bidrog endvidere til at sikre, at der var overensstemmelse 

mellem vores og interviewpersonens forståelse af både spørgsmål og udsagn. Brugen af aktiv lytning 

(se s. 34) muliggjorde herudover, at vi kunne gentage spørgsmål med en ny formulering, såfremt vi 

fornemmede, at interviewpersonen havde forstået spørgsmålet anderledes end intenderet. Vi vurderer 

således, at vi har opnået høj validitet i afhandlingens empiriindsamling. 

 

3.3.3. Generaliserbarhed 

Generaliserbarheden af en undersøgelses konklusioner relaterer sig til, hvorvidt det er muligt at 

overføre disse konklusioner til andre kontekster og situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Afhandlingens dataindsamling er baseret på et lavt antal af cases, hvorfor der kan være tvivl om 

generaliserbarheden af afhandlingens konklusioner (Saunders et al., 2007). Marshall og Rossmann 

(1999) argumenterer dog for, at et casestudie kan sikre generaliserbarhed, såfremt der demonstreres 
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forbindelse mellem eksisterende teori og den indsamlede data. Da der i interviewguiden blev 

inddraget spørgsmål, der omhandlede eksisterende teori om jobtilfredshed, sikrede vi, at den 

indsamlede data ville berøre denne. Efter dataindsamlingen fandt vi det relevant at inddrage 

eksisterende teori om magt til at belyse interviewpersonernes oplevelser. Herved kunne afhandlingens 

indsamlede data sættes i relation til to eksisterende teorier, hvilket kan medføre øget 

generaliserbarhed af afhandlingens konklusioner. 

Grundet afhandlingens fænomenologiske tilgang og det dertilhørende fokus på individernes 

livsverdener og fænomenernes specifikke kontekster (se s. 20) har det ikke været formålet at skabe 

resultater, som direkte kunne generaliseres til andre kontekster. Formålet har derimod været at belyse 

fænomenet seksuelle krænkelser i de konkrete livsverdener og kontekster for at undersøge, hvordan 

netop disse seks interviewpersoner er blevet påvirket af at blive udsat for seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen. Afhandlingens resultater kan dermed ikke generaliseres bredt. Der er dog tale om 

empiri, der afspejler seks interviewpersoners oplevelser i forskellige kontekster og som viser, at der 

på tværs heraf kan forekomme lignende påvirkninger. Hermed kan det antages, at afhandlingens 

resultater i en vis grad kan generaliseres eller om ikke andet belyse forhold, som kan være gældende 

for andre kontekster end de undersøgte. 

 

3.3.4. Etiske overvejelser 

Etiske overvejelser i forbindelse med et studie som denne afhandling referer til “(...) the 

appropriateness of your behaviour in relation to the rights of those who become the subject of your 

work, or are affected by it” (Saunders et al., 2007, s. 178). I afhandlingen undersøges 

interviewpersonernes private livsverdener, og beskrivelser af disse benyttes i en analyse. Vi fandt det 

derfor væsentligt at overveje, hvilke etiske implikationer dette kunne have. Kvale og Brinkmann 

(2014) forklarer, at man som interviewer bør forholde sig til etiske problemer relateret til både 

interviewets design, situation og transskribering. 

Interviewets design omhandler indhentning af interviewpersonens samtykke til at deltage i 

undersøgelsen, at sikre anonymitet samt at overveje, hvilke konsekvenser deltagelsen kunne have for 

interviewpersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Der må antages at være risiko for, at 

interviewpersonerne kunne opleve negative konsekvenser i tilfælde af, at de stod frem med navn i 

afhandlingen. Vi besluttede derfor at anonymisere alle interviewpersoner, hvilket tilmed kunne skabe 
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øget tryghed ved deltagelsen. De etiske overvejelser betød endvidere, at vi i interviewenes indledende 

briefing understregede for interviewpersonerne, at deres deltagelse var frivillig, og at de til enhver tid 

kunne trække samtykket hertil tilbage. 

Interviewets situation relaterer sig til det hensyn, man som interviewer bør tage til interviewpersonen 

under interviewets udførelse, særligt med henblik på sindstilstand og opblussede følelser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi forklarede derfor i den indledende briefing i hvert interview, at vi anerkendte, 

at seksuelle krænkelser kunne være et sensitivt emne. Tilmed tydeliggjorde vi, at interviewpersonerne 

til enhver tid kunne bede om en pause i interviewet, samt at de kunne frabede sig at svare på 

spørgsmål, hvis de ikke følte sig komfortable hermed. 

Afslutningsvist forholdt vi os til de etiske overvejelser i forbindelse med transskriberingen af hvert 

interview. Sådanne overvejelser omhandler beskyttelse af interviewpersonens fortrolighed, og 

hvorvidt den transskriberede tekst er retvisende i forhold til de mundtlige udsagn (Kvale & 

Brinkmann, 2014). For at beskytte interviewpersonernes anonymitet er der foretaget flere ændringer 

i den transskriberede tekst. Hvis interviewpersonen har nævnt sit eget, krænkerens, kollegers eller 

virksomhedens navn, er dette anonymiseret. Dette har vi gjort ved at erstatte informationen med andre 

ord, som dækker over samme betydning. Ydermere er der undladt detaljer, som interviewpersonerne 

har fortalt, hvis det blev vurderet, at disse kunne identificere den pågældende virksomhed eller 

interviewperson. Disse tilfælde er markeret i transskriberingerne. Vi valgte endvidere i interviewets 

debriefing at fortælle interviewpersonerne, at de havde mulighed for at få det transskriberede 

interview tilsendt. Hermed fik de mulighed for at verificere dataen, og vi kunne således i højere grad 

sikre, at transskriberingerne var retvisende i forhold til interviewpersonernes udsagn. 

 

3.4. Kritik af metodevalg 

Vi har nu afdækket afhandlingens metodiske tilgang og dennes implikationer og vil i dette afsnit 

belyse, hvad en kvantitativ dataindsamlingsmetode kunne betyde for afhandlingen. 

Som beskrevet (se s. 40) kan afhandlingens kvalitative dataindsamlingsmetode begrænse 

generaliserbarheden af undersøgelsens resultater. For at øge denne kunne vi have benyttet en 

kvantitativ dataindsamlingsmetode (Saunders et al., 2007). Ved en kvantitativ 

dataindsamlingsmetode stilles typisk lukkede spørgsmål, som respondenterne kan besvare gennem 

strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer (Saunders et al., 2007). Brugen af lukkede 
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spørgsmål muliggør at administrere en større mængde besvarelser og medfører, at disse let kan 

opgøres (Kvale og Brinkmann, 2014). Herved muliggøres det at generalisere svarene og derigennem 

undersøge kausale sammenhænge via statistiske analyser (Saunders et al., 2007). 

Brug af en kvantitativ dataindsamlingsmetode i undersøgelsen af fænomenet seksuelle krænkelser 

kunne således øge generaliserbarheden af afhandlingens resultater, idet en opstilling af kausale 

sammenhænge ud fra et større antal cases ville muliggøres. Brugen af generaliserede besvarelser ville 

dog ikke give mulighed for at opnå en dybdegående forståelse af de enkelte individers livsverden 

samt nuancerne i, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere. Af denne årsag vurderede 

vi en kvalitativ dataindsamlingsmetode mere velegnet til at undersøge afhandlingens 

problemformulering. Det kan ydermere siges, at en kvantitativ dataindsamlingsmetode i lavere grad 

ville være i overensstemmelse med vores fænomenologiske og hermeneutiske videnskabsteoretiske 

position (se s. 18). 
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4. Teori 

Da vi nu har belyst afhandlingens metodiske tilgang samt implikationerne heraf, vil vi i dette afsnit 

redegøre for afhandlingens anvendte teorier. Disse teorier benyttes i afhandlingens analyse til at 

belyse, hvordan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere, samt 

hvordan deres ageren i forbindelse med de seksuelle krænkelser kan påvirkes af underliggende 

magtstrukturer i virksomheder. Dette muliggør at kunne belyse, hvordan virksomheder kan søge at 

mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. I afhandlingen gør vi brug af teori fra to 

teoretiske områder, jobtilfredshed og magt, som i det følgende afsnit vil blive præsenteret. 

Præsentationen vil belyse det teoretiske forskningsfelt samt afhandlingens teoretiske 

begrebsapparater. Afslutningsvist vil vi i dette afsnit belyse og reflektere over sammenhængen 

mellem afhandlingens teoretiske rammer. 

 

4.1. Jobtilfredshed 

Et centralt genstandsfelt for den moderne arbejdspsykologi er jobtilfredshed (Paludan-Müller, 2016). 

Interessen for dette felt har ifølge Paludan-Müller (2016) ført til omfattende forskning af 

sammenhænge mellem medarbejdermotivation, arbejdets indhold og den organisatoriske kontekst. 

Der er i forbindelse hermed udarbejdet adskillige teorier om jobtilfredshed, som kan inddeles i tre 

hovedkategorier: situerede teorier, personlig udlægning samt en kombination af disse to (Paludan-

Müller, 2016). I den første kategori, situerede teorier, anses tilfredshed for at opstå som følge af det 

arbejde, som medarbejderen udfører, eller som følge af forhold i dennes omgivelser (Paludan-Müller, 

2016). I den anden kategori, personlig udlægning, ses tilfredshed herimod som en disposition hos 

individet, som hænger uløseligt sammen med individets personlighed (Paludan-Müller, 2016). Den 

sidste kategori, som kombinerer de to foregående, anser tilfredshed som afhængigt af både det udførte 

arbejde og omgivelsernes forhold samt individets forståelse og opfattelse (Paludan-Müller, 2016). 

Vi ønsker i denne afhandling at undersøge, hvordan fænomenet seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejderes jobtilfredshed med fokus på medarbejdernes arbejdsforhold og omgivelser. Hermed 

foretages en afgrænsning fra at belyse, hvordan medarbejderens personlighed påvirker 

jobtilfredsheden i forbindelse med de oplevede seksuelle krænkelser. Vi finder det derfor relevant at 

inddrage teori fra det situerede område. 
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De tre mest anerkendte og indflydelsesrige teorier indenfor det situerede område inkluderer: 1) 

Herzbergs to-faktor-teori, 2) Salanick og Pfeffers sociale informationsprocesteori samt 3) Hackman 

og Oldhams jobkarakteristika-model (Paludan-Müller, 2016). Herzbergs to-faktor-teori omhandler to 

typer af faktorer, der leder til hhv. tilfredshed og utilfredshed (Paludan-Müller, 2016). I Salanick og 

Pfeffers sociale informationsprocesteori antages det herimod, at tilfredshed skabes gennem sociale 

konstruktioner, der opbygges af den sproglige og kommunikative videregivelse af sociale 

informationer blandt medarbejdere (Paludan-Müller, 2016). Endvidere argumenteres der i Hackman 

og Oldhams jobkarakteristika-model for, at medarbejdere har en højere jobtilfredshed, såfremt deres 

job indeholder en række bestemte karakteristika (Paludan-Müller, 2016). 

For at belyse hvordan fænomenet seksuelle krænkelser påvirker medarbejderes jobtilfredshed, finder 

vi, på baggrund af afhandlingens empiri, Herzbergs to-faktor-teori (1959; 1974) brugbar. Teorien 

undersøger medarbejderes tilfredshed ud fra faktorer, der omhandler de forhold, hvorunder 

medarbejdere arbejder (Herzberg, 1974). Ved anvendelsen af denne teori muliggøres således en 

undersøgelse af, hvordan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke disse 

forhold og dermed medarbejderes jobtilfredshed. 

 

4.1.1. Herzbergs to-faktor-teori 

Herzberg (1974) forklarer, at en medarbejders tilfredshed og utilfredshed skabes af to forskellige sæt 

faktorer, der relaterer sig til medarbejderens job. En medarbejders jobtilfredshed relaterer sig til 

faktorer om jobbets indhold, herunder “(...) achievement, recognition for achievement, interesting 

work, increased responsibility, growth, and advancement” (Herzberg, 1974, s. 1). Disse faktorer 

kaldes motivationsfaktorer, idet deres tilstedeværelse frembringer øget jobtilfredshed, som resulterer 

i øget arbejdsmotivation hos medarbejderen (Herzberg, 1974). Såfremt positive aspekter af 

motivationsfaktorerne ikke forekommer i en medarbejders job, vil det imidlertid ikke medføre 

utilfredshed (Herzberg, 1974). 

Ifølge Herzberg (1974) relaterer en medarbejders utilfredshed sig i højere grad til, hvordan 

medarbejderen bliver behandlet i dennes job. Derfor omhandler Herzbergs (1974) andet sæt faktorer 

ikke jobbets karakter, men derimod konteksten, som jobbet indgår i. Hermed fremgår følgende 

faktorer: “(...) company policy and administration practices, supervision, interpersonal 

relationships, working conditions, salary, status, and security” (Herzberg, 1974, s. 1). Herzberg 
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(1974) omtaler disse som hygiejnefaktorer, da negative aspekter ved disse vil medføre utilfredshed 

hos medarbejderen. Dermed vil en positiv opfyldelse af alle hygiejnefaktorer ifølge Herzberg (1959) 

ikke medføre, at en medarbejder er tilfreds, men blot at medarbejderen ikke er utilfreds. Dette skyldes, 

at hygiejnefaktorerne ses som en grundlæggende del af jobbet, hvormed medarbejderen vil forvente, 

at disse er positivt opfyldt. Hermed kan utilfredshed opstå, hvis dette ikke er tilfældet (Herzberg, 

1959). 

Vi vil i afhandlingens analyse benytte Herzbergs (1959; 1974) hygiejne- og motivationsfaktorer til at 

belyse, hvordan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket afhandlingens 

interviewpersoners jobtilfredshed. 

 

4.2. Magt 

Vi har nu redegjort for afhandlingens brug af teori om jobtilfredshed, og bevæger os derfor videre til 

at belyse forskningsfeltet indenfor magt samt vores brug af magtteori.  

Et øget fokus på det enkelte menneskes unikke behov har de seneste år præget måden, hvorpå 

virksomheder kan iagttage og møde deres medarbejdere (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Værdier 

såsom effektivitet, selvansvar, frihed, empowerment og selvhjælp får i stigende omfang en central 

plads i det danske samfund, hvilket medfører en ændring i magtforholdet mellem virksomhed og 

medarbejder (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). I stigende grad gøres medarbejdere ansvarlige for deres 

egen situation, herunder hvordan de behandles, samt hvordan de løser eventuelle problemer (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007). 

For at kunne indfange denne ændring i rationalitet og styringslogik er der flere fremtrædende 

sociologiske teoretikere, herunder Michel Foucault, Erving Goffman og Pierre Bourdieu, som har 

forholdt sig til, hvordan magtens form kan analyseres (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Foucaults 

magtteori stiller skarpt på magtens produktive karakter, der indebærer det forhold, at den moderne 

magt virker ved at gøre individer til subjekter med bestemte selvforhold gennem underlagte 

magtstrategier (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Goffman har herimod udarbejdet en magtteori, der 

omhandler, hvordan individers roller reproduceres i konkrete interaktioner med andre, samt hvordan 

individers selvfremstilling og selvopfattelse påvirkes af forestillinger om normalitet og afvigelser 

heraf (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Herudover forklarer Bourdieu gennem sin magtteori, hvordan 
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skjulte strukturer i samfundets felter disponerer individers handlemuligheder og deres symbolske 

virkning i kampen om at definere et felts sandheder (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

Vi ønsker at undersøge, hvordan underliggende magtstrukturer i virksomheder kan påvirke måden, 

hvorpå medarbejdere agerer i forbindelse med at blive udsat for seksuelle krænkelser. Det vurderes 

derfor, på baggrund af afhandlingens empiri, relevant at inddrage Bourdieus magtteori. Med denne 

teori muliggøres det at analysere de underliggende sandheder indenfor et felt, som feltets individer 

kan underkaste sig og derved agere ud fra (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Med en sådan analyse 

kan teorien ydermere danne baggrund for en undersøgelse af, hvordan virksomheder kan mindske 

eventuelle negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. 

 

4.2.1. Bourdieus magtteori 

Ifølge Bourdieu er magt ikke en substans, der kan tilegnes, men skal derimod “(...) anskues som en 

virkning af bestemte sociale relationer, der findes i samfundets bestemte felter” (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007, s. 70). Magt opstår i de kapitalstrukturer, som hersker i samfundets felter, og kan 

medvirke til, at feltets individer udsættes for symbolsk vold, idet de underkaster sig feltets doxa (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007). Bourdieu argumenterer for, at individers handlemønstre bestemmes af 

deres habitus og kapitaler samt af felterne, de begår sig i (Wilken, 2006). 

 

Felter 

Et felt er defineret som en afgrænset del af samfundet, der deler fælles logikker og værdier (Wilken, 

2006). Bourdieu beskriver felter som relativt autonome, hvilket indebærer, at de kan sidestilles med 

selvstændige sociale arenaer, hvori individer agerer (Wilken, 2006). Disse individer placerer sig i 

“(...) et system af positioner, der er relateret til hinanden, og som får deres betydning gennem 

relationer til andre positioner i feltet” (Wilken, 2006, s. 52). 

Et felt kan udelukkende være til, såfremt feltets individer finder de pågældende logikker og værdier 

legitime og accepterer feltets grundlæggende eksistensberettigelse (Wilken, 2006). Bourdieu 

forklarer endvidere, at feltets individer generelt vil “(...) kæmpe om de belønningssystemer, der virker 

i feltet, ligesom de til tider vil kæmpe om de regler, normer og værdier, som konstituerer det” (Mik-
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Meyer & Villadsen, 2007, s. 74). Disse kampe vil foregå mellem feltets nytilkomne og dominante 

individer, som kategoriseres ud fra deres kapitalformer (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

 

Kapital 

Bourdieus kapitalbegreb omhandler de værdier og ressourcer, som et individ har adgang til i det felt, 

som individet interagerer i (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Det er specifikt for hvert felt, hvor stor 

betydning de forskellige kapitalformer har (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Et individs kapital 

repræsenterer “(...) kilder til indflydelse og magt, som sociale agenter kæmper om at få adgang til og 

kontrollere” (Wilken, 2006, s. 58). I forlængelse heraf karakteriserer Bourdieu fire centrale former 

for kapital: økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

Økonomisk kapital omfatter materiel rigdom og skal især forstås i modsætning til kulturel kapital 

(Wilken, 2006). Kulturel kapital indebærer at have sans for kulturelle værdier og goder samt “(...) en 

evne til at udtrykke denne sans kropsligt, mentalt og socialt” (Wilken, 2006, s. 59). Social kapital 

refererer til de fordele, som individer kan få ud af sit sociale netværk, der udgøres af deres sociale 

forbindelser (Wilken, 2006). I denne forbindelse nævner Bourdieu, at det gennem investeringer i 

sociale netværk muliggøres at sikre sig bestemte positioner i sin karriere, hvilket i det moderne 

kapitalistiske samfund er en vigtig kilde til magt (Wilken, 2006). Symbolsk kapital adskiller sig fra 

de andre kapitalformer, idet den er resultatet af omsætningen af andre kapitaler; eksempelvis kan 

økonomisk kapital omsættes til symbolsk kapital, hvis der investeres penge i en 

velgørenhedsorganisation (Wilken, 2006). Herved dækker symbolsk kapital over kvaliteter som “(...) 

moral, ære, ry, prestige, anerkendelse, berømmelse og symbolsk værdi, dvs. kvaliteter, som vi ikke 

umiddelbart forstår som profit af en investering” (Wilken, 2006, s. 63). Et felts individer har 

forskellige mængder og kombinationer af de fire kapitalformer, hvilket ligeledes medfører forskellige 

muligheder for at drage fordel af disse kapitaler indenfor det pågældende felt (Wilken, 2006). 

 

Habitus 

For at forstå et individs handlemønstre er det ifølge Bourdieu væsentligt at undersøge, hvordan 

objektive strukturer i samfundet internaliseres af individet (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). På 

baggrund heraf definerer Bourdieu begrebet habitus som “(...) en praksisorienteret proces, en 
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praktisk refleksion og beherskelse, der foregår aktivt og kreativt i forhold til omverden” (Mik-Meyer 

& Villadsen, 2007, s. 76). Habitus afspejler således et individs system af handlemønstre, præferencer 

og principper om verdensanskuelse, som alle påvirkes af individets opvækst (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007). Vilkårene for et individs opvækst begrænser således individets perception, hvilket 

medfører, at internaliseringen af de objektive strukturer i samfundet ligeledes påvirkes (Mik-Meyer 

& Villadsen, 2007). 

 

Doxa og symbolsk vold 

Der vil ifølge Bourdieu altid være en tavs viden samt en række underliggende sandheder, som afgør, 

hvad der er korrekt og forkert i et givent felt (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Dette betegner Bourdieu 

som et felts doxa (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Et felts doxa er et universelt synspunkt, som ofte 

skaber kamp mellem feltets nytilkomne individer, der sætter spørgsmålstegn ved disse synspunkter, 

og feltets dominerende individer, der ønsker at bevare dem (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

Dominerende individer er i denne forbindelse individer, som har tilegnet sig en fordelagtig 

kapitalform indenfor det givne felt (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

Ofte medfører denne kamp, at feltets sandheder opfattes så naturlige, at de individer, som stiller sig 

kritiske overfor feltets doxa, frivilligt underkaster sig dem uagtet deres skepsis (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007). Dermed udsætter disse individer sig selv for symbolsk vold, idet feltets sandheder 

internaliseres i individernes habitus (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Dette medfører, at tvangen til 

at indordne sig feltets doxa føles naturlig (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Bourdieu argumenterer 

for, at denne underkastelse blandt feltets individer udelukkende kan finde sted, “(...) så længe de 

undertrykte aktivt samarbejder med de personer, som undertrykker dem” (Mik-Meyer & Villadsen, 

2007, s. 78). Endvidere er det ikke givet, at de, der underkaster sig, er bevidste om denne proces (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007). 

 

Sammenfatning 

Vi vil i afhandlingens analyse benytte Bourdieus magtteori (Mik-Meyer & Villadsen, 2007; Wilken, 

2006) til at undersøge, hvordan underliggende magtstrukturer i virksomhederne kan påvirke måden, 

hvorpå afhandlingens interviewpersoner agerer i forbindelse med de seksuelle krænkelser. I denne 
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analyse vil vi undersøge felternes doxa og dominerende individer, samt hvordan disse kan påvirke 

interviewpersonernes ageren. 

 

4.3. Udvælgelsen af afhandlingens teorier  

Efter at have belyst afhandlingens brug af teoretiske rammer vil vi nu beskrive måden, hvorpå disse 

teorier er udvalgt. 

Som beskrevet (se s. 27) var dele af afhandlingens interviewguide indledningsvist inspireret af to 

teorier: Herzbergs (1959; 1974) teori om jobtilfredshed samt Ryan og Decis (2000) Self-

Determination Theory. Efter indsamlingen af afhandlingens empiri og kategoriseringen heraf valgte 

vi induktivt at benytte Herzbergs (1959; 1974) teori om jobtilfredshed. Vi valgte denne teori, da vi 

vurderede, at den i høj grad kunne benyttes til at belyse, hvordan afhandlingens interviewpersoner 

blev påvirket af oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Vi overvejede i denne forbindelse, om vi skulle benytte Ryan og Decis (2000) Self-Determination 

Theory. Vi vurderede, at det var muligt at benytte denne til at belyse dele af afhandlingens empiri. Vi 

fandt det dog overflødigt både at benytte denne samt Herzbergs (1959; 1974) teori om jobtilfredshed, 

hvorfor vi måtte overveje hvilken af disse, der i højest grad kunne belyse afhandlingens empiri samt 

problemformulering. Her vurderede vi, at Herzbergs (1959; 1974) teori bedst kunne belyse flere af 

de forhold, som interviewpersonerne beskrev. Således kunne vi med denne teori opnå et bredere 

indblik i, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere, hvorfor Ryan og Decis (2000) 

teori blev fravalgt. 

Efter indsamlingen og bearbejdningen af afhandlingens empiri blev det endvidere tydeligt, at 

magtrelationer spillede en væsentlig rolle for afhandlingens interviewpersoner i relation til de 

seksuelle krænkelser. Af denne årsag valgte vi induktivt at inddrage Bourdieus magtteori (Mik-Meyer 

& Villadsen, 2007), da vi vurderede, at denne i høj grad kunne benyttes til at belyse 

interviewpersonernes oplevelser og udtalelser om magtens betydning. 
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4.4. Afhandlingens teoretiske rammer 

Vi har nu redegjort for de teoretiske rammer, som benyttes i afhandlingen og belyst, hvordan disse er 

udvalgt. Vi ønsker i dette afsnit at belyse og reflektere over, hvordan disse teorier i samspil kan danne 

et teoretisk afsæt, der kan benyttes til at besvare afhandlingens problemformulering. 

Herzberg (1959; 1974) kan med sit syn på, hvordan forhold i en medarbejders job kan påvirke dennes 

tilfredshed, siges at have et realistisk ontologisk udgangspunkt. Dette ses i teorien (Herzberg, 1959; 

1974) gennem hans mekaniske syn på sammenhængen mellem disse forhold og jobtilfredshed. Det 

ses endvidere i kraft af, at der ikke fokuseres på, hvordan disse fænomener konstrueres eller skabes, 

idet der er tale om fænomener, som eksisterer i sig selv uafhængigt af subjektets eller forskerens 

erkendelse heraf (Egholm, 2014). I modsætning hertil forholder Bourdieus magtteori (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2007) sig til, hvordan habitus og forskellige kapitalformer skaber bestemte positioner i de 

sociale felter, som individer befinder sig i. Hermed kan teorien antages at have en konstruktivistisk 

ontologi, idet denne fokuserer på de sociale processer, som konstruerer eller skaber fænomener. 

Hermed kan det siges, at der i afhandlingen benyttes teorier med forskellige virkelighedsforståelser. 

Vi anerkender, at dette kan resultere i manglende sammenhængskraft mellem afhandlingens 

delanalyser, da disse virkelighedsforståelser kan anse et fænomen som seksuelle krænkelser 

forskelligt og dermed være vanskelige at forene. Vi vurderer dog, at vi i afhandlingen har formået at 

forene disse med vores fænomenologiske ontologiske forståelse, hvormed vi har tilsidesat teoriernes 

oprindelige ontologi. 

I brugen af Herzbergs to-faktor-teori (1959; 1974) har vi haft fokus på individernes opfattelser af 

forholdene i deres arbejde og på deres arbejdsplads, samt hvordan disse opfattelser er blevet påvirket 

af oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser. Vi har således set denne påvirkning som 

noget, der ikke eksisterer i sig selv, men som noget, der opstår, idet individet erkender det. 

I brugen af Bourdieus magtteori (Mik-Meyer & Villadsen, 2007) har vi ligeledes fokuseret på 

individernes opfattelser af deres kapitaler og medfølgende positioner i felterne, som de agerer i. 

Ydermere har vi fokuseret på deres opfattelse af felternes doxa, samt hvilken betydning de opfatter, 

at denne har haft for måden, hvorpå de har ageret i forbindelse med de seksuelle krænkelser. Således 

ser vi på individernes opfattelser af de sociale konstruktioner, som udgøres af virksomhedens 

underliggende magtstrukturer. Dette betyder, at vi ikke ser disse fænomener som rene konstruktioner, 

men snarere som noget, der får en essens, idet individerne erkender dem. 
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Kombinationen af disse to teorier betyder, at vi i afhandlingens analyse bevæger os fra et 

individperspektiv til i højere grad at fokusere på virksomheders strukturer. Således vurderer vi, at 

disse teoretiske rammer tilsammen muliggør skabelse af en holistisk forståelse af fænomenet 

seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. 
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5. Analyse 

Vi har nu belyst afhandlingens fokus, videnskabsteoretiske position, metodiske tilgang samt de 

teoretiske rammer, som danner baggrund for analysen af fænomenet seksuelle krænkelser. Det 

følgende afsnit vil være inddelt i tre delanalyser, der samlet søger at besvare første del af 

afhandlingens problemformulering samt skabe grundlag for at besvare anden del. 

Første analysedel vil belyse hvilke oplevelser med seksuelle krænkelser, som medarbejdere på det 

danske arbejdsmarked har haft. Herefter vil anden analysedel med udgangspunkt i teori om 

jobtilfredshed belyse, hvordan seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejdere, der udsættes herfor. 

Afslutningsvist vil tredje analysedel med afsæt i magtteori belyse, hvordan en virksomheds 

magtstrukturer kan påvirke medarbejderes ageren i forbindelse med at blive udsat for seksuelle 

krænkelser. 

Afhandlingens analyse tager udgangspunkt i den indsamlede empiri og dermed de seks 

interviewpersoners livsverdener. Der analyseres både forskelle og ligheder mellem 

interviewpersonernes oplevelser og forståelser af fænomenerne. Således vil de følgende analysedele 

afspejle seks forskellige subjektive horisonter, som dog samtidig kan skabe indblik i, hvorvidt det er 

muligt at generalisere på tværs af disse. 

 

5.1. Analysedel 1 

I dette afsnit søger vi at besvare afhandlingens underspørgsmål 1: Hvilke oplevelser med seksuelle 

krænkelser har medarbejdere på det danske arbejdsmarked haft? Til dette formål benyttes 

afhandlingens empiri til at skabe indblik i interviewpersonernes livsverdener og oplevelser, hvormed 

der skabes indblik i baggrunden for de efterfølgende analysedele. Denne empiriske analyse vil 

fokusere på krænkerens position samt karakteren af de seksuelle krænkelser, som afhandlingens 

interviewpersoner oplevede at blive udsat for. 
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5.1.1. Krænkerens position 

I dette afsnit søger vi at belyse, hvilken position hver enkelt krænker har besiddet, idet de udsatte 

afhandlingens interviewpersoner for seksuelle krænkelser. Vi vil ydermere belyse, hvilken position 

hver enkelt interviewperson besad i forhold til krænkeren. 

Interviewperson A oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser af en overtjener, mens hun selv 

arbejdede som ufaglært tjener. Han var dermed hendes nærmeste overordnede og skulle uddelegere 

arbejdsopgaver til hende (Bilag A). Også Interviewperson C oplevede at blive udsat for seksuelle 

krænkelser af sin nærmeste overordnede, idet hendes chef, som ejede køkkenforretningen, hvori hun 

arbejdede som ufaglært butiksmedarbejder, krænkede hende (Bilag C). Således blev både 

Interviewperson A og C udsat for seksuelle krænkelser af deres nærmeste overordnede, som havde 

ansvar for at uddelegere arbejdsopgaver til dem, og som de dermed havde en tæt arbejdsrelation til. 

Interviewperson D blev udsat for seksuelle krænkelser af sin chef, som ejede den restaurant, hvori 

hun arbejdede som ufaglært tjener (Bilag D). Chefen var dog ikke i restauranten ofte, hvorfor det i 

højere grad var andre, der uddelegerede opgaver til hende (Bilag D). Det samme kan siges at være 

gældende for Interviewperson B. Hun oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser af den chef, 

som ansatte hende som praktikant, men han var ikke hendes nærmeste leder og uddelegerede ikke 

arbejdsopgaver til hende (Bilag B). Interviewperson F oplevede i sin stilling som piccoline at blive 

seksuelt krænket af en mand, der var chef for en af de afdelinger, som hun arbejdede for (Bilag F). 

Herudover oplevede hun på samme arbejdsplads at blive udsat for seksuelle krænkelser af 

virksomhedens økonomichef (Bilag F). Således kan både Interviewperson D, B og F siges at være 

blevet krænket af personer, som besad en chefposition og dermed var højere i virksomhedernes 

hierarki. Der var dog ikke tale om en lige så tæt arbejdsrelation mellem medarbejder og krænker i 

disse tilfælde, som var tilfældet for Interviewperson A og C. 

Da Interviewperson E arbejdede som praktikant, oplevede hun at blive udsat for seksuelle krænkelser 

af sin praktikantvejleder, som var ansat som menig journalist (Bilag E). Hun oplevede ydermere at 

blive seksuelt krænket af en anden menig journalist (Bilag E). Begge krænkere har således haft en 

højere hierarkisk position end hende selv. Interviewperson F oplevede i sin stilling som tjener at blive 

udsat for seksuelle krænkelser af en kok (Bilag F). Det er hendes overbevisning, at kokke har en 

højere hierarkisk position end tjenere, men hun oplevede ikke, at denne forskel var stor: “Jeg tror 

(...), at kokke er en lille bitte smule højere oppe [i hierarkiet] end tjenere, men det er ikke meget, så 
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der var ikke det store magtforhold (...)” (Bilag F, s. 18). Således kan det siges, at Interviewperson E 

og F oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser af medarbejdere, som ikke besad chefstillinger, 

men som alligevel havde en højere hierarkisk position. 

 

5.1.2. De seksuelle krænkelsers karakter 

I det følgende vil vi belyse karakteren af de seksuelle krænkelser, som afhandlingens 

interviewpersoner oplevede at blive udsat for på deres arbejdspladser. 

 

Verbale og non-verbale seksuelle krænkelser 

Flere af afhandlingens interviewpersoner oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser af verbal 

eller non-verbal karakter. Interviewperson A nævner et eksempel på en verbal seksuel krænkelse, 

som overtjeneren udsatte hende for: “(...) han [stod] bag ved mig (...), så sagde jeg, ”står jeg i 

vejen?”, og så siger han, ”nej nej, jeg brokker mig ikke, når du bukker dig ned foran mig”” (Bilag 

A, s. 2). Interviewperson F oplevede ligeledes at blive udsat for verbale seksuelle krænkelser. I sin 

stilling som piccoline stillede chefen hende f.eks. gentagne gange upassende spørgsmål: “(...) [han 

udspurgte] mig rigtig meget om, (...) jeg havde været i byen, om jeg havde scoret nogen. I starten 

tænkte jeg, at det var mærkeligt, når nu jeg havde nævnt, at jeg havde en kæreste og så videre, men 

han blev ved med at spørge ind til det” (Bilag F, s. 1). 

I samme virksomhed oplevede Interviewperson F til en julefrokost at blive udsat for verbale seksuelle 

krænkelser af virksomhedens økonomichef og en af hans medarbejdere, som kom med upassende 

kommentarer om Interviewperson Fs udseende: “(...) [de kommenterede] på, hvor smuk jeg var og 

især mine læber, og at det lignede sådan nogle, som man havde lyst til at kysse, og at de faktisk aldrig 

havde lagt mærke til, at jeg var så smuk” (Bilag F, s. 2). Hun oplevede endvidere verbale seksuelle 

krænkelser i sin stilling som tjener, hvor hun oplevede, at kokken kom med grænseoverskridende 

kommentarer hver gang, at hun var i nærheden af ham (Bilag F). Hun fortæller, at han f.eks. har sagt: 

“(...) at han elsker, hvordan mine bryster hoppede, når jeg gik hen mod ham (...)” (Bilag F, s. 2-3), 

samt “(...) at jeg skulle sutte hans pik, eller at han havde lyst til at kneppe mig (...)” (Bilag F, s. 28). 

Interviewperson D oplevede allerede til sin jobsamtale at blive seksuelt krænket verbalt af sin chef: 

“(...) han [sagde] til mig, at han blev jo nødt til at ansætte så smuk en blondine med så flot en røv” 
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(Bilag D, s. 10). Hun forklarer, at hun i sin ansættelse flere gange oplevede at skulle aflevere cigaretter 

til chefen i hans bolig ovenpå restauranten, hvor han lå nøgen på sin seng og kom med upassende 

kommentarer: “Og så var han altid sådan, ”vend dig lige om, smukke” og sådan noget, så skulle han 

lige kigge på ens røv, når man gik” (Bilag D, s. 1). Ud fra Interviewperson Ds udtalelse om, at han 

kiggede på hende på denne måde, tolker vi, at der også har været tale om non-verbale seksuelle 

krænkelser. 

Interviewperson C fortæller, at hendes chef havde grænseoverskridende adfærd, idet han f.eks. gav 

hende mange komplimenter og fortalte intime detaljer om sit sexliv (Bilag C). Et stykke tid inde i sin 

ansættelse oplevede Interviewperson C tilmed, at chefen begyndte at vise hende letpåklædte kvinder 

og kommentere på dem: “(...) så begynder han også sådan at sidde og sige, ”åh ja, prøv lige at se 

hende her”, og så gik han ind på side 9-pigen og begyndte at vise mig den her pige” (Bilag C, s. 1). 

Hermed vurderer vi, at Interviewperson C både oplevede at blive udsat for verbale og non-verbale 

seksuelle krænkelser. 

Sammenfattende kan det siges, at både Interviewperson A, F, D og C oplevede at blive udsat for 

seksuelle krænkelser af verbal karakter, mens Interviewperson D og C ydermere oplevede at blive 

udsat for seksuelle krænkelser af non-verbal karakter. 

 

Fysiske seksuelle krænkelser 

Det fremgår af afhandlingens empiri, at seksuelle krænkelser af fysisk karakter beskrives af 

afhandlingens interviewpersoner. Interviewperson B oplevede kort efter, at hun var startet som 

praktikant i virksomheden, at chefen masserede hende, mens hun arbejdede: “Så stiller han sig så 

bag mig og spørger, hvilken historie jeg har gang i, og så begynder han sådan at massere mig. (...) 

jeg kan huske, at jeg blev meget nervøs og oprørt, og at min krop frøs” (Bilag B, s. 1-2). Også 

Interviewperson C oplevede, at chefen udsatte hende for fysiske seksuelle krænkelser i form af 

massage. Hun fortæller: “Han begyndte at (...) stå lidt mere og massere mine skuldre og nærmest stå 

og dufte til mit hår, mens han gjorde det (...)” (Bilag C, s. 2). Hun oplevede endvidere, at chefen 

kyssede hende på halsen: “(...) så begyndte han bare at kysse mig lidt på halsen (...)” (Bilag C, s. 2). 

Også Interviewperson E oplevede at blive udsat for en fysisk seksuel krænkelse, idet hendes 

praktikantvejleder til en fest kildede hende: “Og der skubber han mig ned af den der stol, og sætter 
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sig overskrævs på mig og kilder mig. Og én ting er, at det er sindssygt ubehageligt, og at jeg bliver 

meget overrasket og chokeret over, at han gør det. Men noget andet er også sådan ydmygelsen foran 

de andre” (Bilag E, s. 1). Interviewperson F fortæller også om fysiske seksuelle krænkelser, som hun 

blev udsat for i sin stilling som piccoline. Her oplevede hun, at chefen ofte skubbede hende med en 

albue i siden og lagde hænderne på hendes skuldre, når hun arbejdede (Bilag F). Ydermere oplevede 

hun, at han sparkede hende på balderne: “(...) når jeg stod i kopirummet, kunne han godt lide at 

komme ud og stå og snakke med mig. Jeg kan huske, at jeg syntes, at det var virkelig ubehageligt, 

fordi det var sådan et lille rum. (...) han stod altid ved siden af mig, og så sparkede han mig lige i 

røven med sine sko (...)” (Bilag F, s. 1). 

I sin stilling som tjener oplevede Interviewperson F ligeledes at blive udsat for fysiske seksuelle 

krænkelser af kokken. Hun fortæller: “Han har (...) taget mig på låret og taget mig i skridtet, mens vi 

sad og drak øl, hvor jeg var sådan, ”du skal ikke røre mig”. Og du kunne bare se på ham, at han 

syntes, at det var mega sjovt, at man reagerede sådan (...)” (Bilag F, s. 3). Også Interviewperson A 

oplevede, at overtjeneren udsatte hende for fysiske seksuelle krænkelser, idet han rørte ved hendes 

hofter: “(...) [han] kom lidt for tæt på, når han lige gik bagom én i baren, og lige lagde hænderne på 

ens hofter” (Bilag A, s. 1). Ligeledes oplevede Interviewperson D at blive udsat for fysiske seksuelle 

krænkelser, idet chefen ofte bevidst stillede sig et trængt sted, hvor tjenerne ofte skulle forbi, så de 

var nødt til at gnide sig op ad ham (Bilag D). Derudover oplevede hun andre fysiske seksuelle 

krænkelser, herunder slag på balderne: “(...) han [kunne] godt finde på at være sådan, ”så drej lige 

rundt”, og så skulle han lige klaske mig i røven” (Bilag D, s. 2). 

Sammenfattende kan det siges, at alle afhandlingens interviewpersoner oplevede at blive udsat for 

seksuelle krænkelser af fysisk karakter på deres arbejdspladser. 

 

Digitale seksuelle krænkelser 

Tilmed oplevede nogle af afhandlingens interviewpersoner at blive udsat for seksuelle krænkelser af 

digital karakter. Interviewperson C fortæller, at hendes chef ofte skrev meget private beskeder til 

hende (Bilag C), og hun fortæller endvidere om en episode, hvor hun modtog billeder af chefens 

kønsdele: “(...) så sendte han et billede af sine nedre regioner og spurgte, om det var pænest med 

forhuden trukket frem eller forhuden trukket tilbage (...)” (Bilag C, s. 2). 
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Også Interviewperson E oplevede at blive udsat for digitale seksuelle krænkelser, idet hun flere gange 

modtog upassende beskeder fra en menig journalist. Hun beskriver en af disse episoder, hvor hun og 

den menige journalist sad overfor hinanden og arbejdede (Bilag E). Her modtog hun en SMS fra ham, 

hvori han spurgte, hvilken parfume hun havde på (Bilag E). Interviewperson E fortæller: “(...) så 

tænker jeg først, ”nåh men det er måske bare et reelt spørgsmål” (...). Og så skriver han, at han slet 

ikke kan koncentrere sig, og at han bliver helt kuldret hver gang, at han går forbi mig” (Bilag E, s. 

2). Interviewperson E beskriver, at det ubehagelige og seksuelt krænkende bestod i situationens 

private og hemmelige karakter: “(...) i det øjeblik at han sender en SMS til mig, mens vi sidder overfor 

hinanden på redaktionen, så føler jeg, at han på en eller anden måde tvinger mig ind i et privat rum 

med ham, som jeg slet ikke har bedt om at være i (...). Og det synes jeg, er mega ubehageligt” (Bilag 

E, s. 10). 

Således kan det siges, at både Interviewperson C og E oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser 

af digital karakter på deres arbejdspladser. 

 

5.1.3. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at nogle medarbejdere på det danske arbejdsmarked har 

oplevet at blive udsat for seksuelle krænkelser af personer, der har besiddet forskellige positioner. To 

af afhandlingens interviewpersoner blev udsat for seksuelle krænkelser af deres nærmeste 

overordnede, mens tre interviewpersoner blev seksuelt krænket af en, der besad en chefposition. 

Ydermere oplevede to interviewpersoner at blive krænket af en person, som ikke besad en 

chefstilling, men som kan siges at have haft en højere hierarkisk position end interviewpersonen. 

Det kan endvidere siges, at nogle medarbejdere på det danske arbejdsmarked har oplevet at blive 

udsat for forskelligartede seksuelle krænkelser på deres arbejdspladser. Gennem afhandlingens 

empiri ses det, at alle seks interviewpersoner er blevet udsat for seksuelle krænkelser af fysisk 

karakter, mens fire ydermere er blevet udsat for seksuelle krænkelser af verbal karakter. Herudover 

er to interviewpersoner blevet udsat for seksuelle krænkelser af non-verbal karakter, mens to er blevet 

udsat for digitale seksuelle krænkelser. 

Således har nogle af afhandlingens interviewpersoner oplevet at blive udsat for flere forskellige 

former for seksuelle krænkelser. Interviewperson C oplevede, at chefen udsatte hende for både 

verbale, non-verbale, fysiske og digitale seksuelle krænkelser, mens Interviewperson D oplevede 
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både verbale, non-verbale og fysiske seksuelle krænkelser. Både Interviewperson A og F oplevede at 

blive udsat for både verbale og fysiske seksuelle krænkelser, mens Interviewperson E oplevede 

fysiske og digitale seksuelle krænkelser. Kun Interviewperson B oplevede udelukkende seksuelle 

krænkelser af fysisk karakter. 

 

5.2. Analysedel 2 

Vi har nu skabt indblik i interviewpersonernes oplevelser med seksuelle krænkelser, som danner 

baggrund for de efterfølgende analysedele. I dette afsnit søger vi at besvare afhandlingens andet 

underspørgsmål: Hvordan kan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser påvirke 

medarbejdere? Til dette formål benyttes Herzbergs to-faktor-teori (1959; 1974) til at belyse 

betydningen af interviewpersonernes udtalelser i relation til jobtilfredshed. 

 

5.2.1. Fællesskabet på arbejdspladsen 

Herzbergs hygiejnefaktor “sociale relationer” defineres som følelsen af at være tilpas med de 

personer, som medarbejderen interagerer med på arbejdspladsen, herunder både overordnede, 

kolleger og underordnede (Herzberg, 1959). I afhandlingens interviews blev det belyst, hvordan 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser har påvirket interviewpersonernes opfattelse af 

fællesskabet på deres respektive arbejdspladser. Denne opfattelse må antages at afspejle 

medarbejdernes relation til overordnede, kolleger og underordnede. Hermed vurderer vi, at disse 

opfattelser tilmed afspejler hygiejnefaktoren “sociale relationer”. Af denne årsag finder vi det relevant 

at belyse, hvordan de seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af fællesskabet på arbejdspladsen 

kan være påvirket af de seksuelle krænkelser. 

 

At tale om de seksuelle krænkelser med kolleger 

Flere af afhandlingens interviewpersoner talte om deres oplevelser med seksuelle krænkelser med 

kolleger på deres arbejdspladser. Interviewperson D fortæller, at alle de unge kvindelige tjenere på 

hendes arbejdsplads talte meget om de seksuelle krænkelser, som chefen udsatte dem for (Bilag D). 

På baggrund af følgende citat tolker vi, at dette kan have skabt et fællesskab mellem Interviewperson 

D og hendes kolleger: “Det gav jo et fællesskab. (...) det har skabt en eller anden form for pigefnidder 
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på den positive måde, hvor man har stået og sådan haft det sammen og grint lidt af det i pauserne, 

og så en anden dag kunne man være sur på ham sammen (...)” (Bilag D, s. 8-9). 

Også Interviewperson A og E fortæller, at de oplevede et større fællesskab med deres kolleger, som 

de talte med om de seksuelle krænkelser (Bilag A; Bilag E). Interviewperson E nævner som eksempel, 

at hun har talt meget om de seksuelle krænkelser på arbejdspladsen med en kollega, som hun ellers 

ikke følte, at hun havde noget til fælles med: “(...) hun er aldrig en, som jeg ville tale med andre ting 

om eller betro mig til, men lige præcis om sådan nogle ting her har jeg faktisk talt enormt meget med 

hende” (Bilag E, s. 13). På baggrund heraf vurderer vi, at seksuelt krænkede medarbejderes samtaler 

med kolleger om de seksuelle krænkelser kan have påvirket deres syn på arbejdspladsens fællesskab 

positivt. 

Interviewperson A fortæller dog, at hun oplevede, at overtjeneren ofte afbrød tjenernes samtaler og 

sagde, at de ikke måtte tale sammen i arbejdstiden (Bilag A). Hun fortæller, at hun herefter i højere 

grad undlod at tale med sine kolleger om de seksuelle krænkelser (Bilag A). Vi tolker herudfra, at 

den beskrevne positive påvirkning af Interviewperson As syn på fællesskabet på arbejdspladsen kan 

være mindsket af, at samtalerne om de seksuelle krænkelser blev afbrudt. 

Også Interviewperson D kan have oplevet en formindskelse af den positive påvirkning på hendes 

opfattelse af arbejdspladsens fællesskab. Dette tolker vi, idet hun fortæller, at hun var forsigtig med, 

hvad hun fortalte sine kolleger, hvormed vi vurderer, at hun kan have oplevet, at hun ikke kunne tale 

ærligt og mere alvorligt med sine kolleger om oplevelserne: 

“Men det blev aldrig snakket seriøst om. Og jeg tror også, at man på en eller anden måde 

frygtede at være den, som sagde noget for groft om ham eller sagde noget, der var lidt 

for seriøst, fordi så var man jo sådan, ”ej okay, slap af” eller sådan noget. (...) Så jeg 

tror, at vi alle sammen lavede sjov med det, men havde det ikke sjovt med det, men vi 

turde heller ikke at være den, som skulle ødelægge stemningen” (Bilag D, s. 19). 

Således kan det siges, at den beskrevne positive påvirkning af synet på fællesskabet, som kan være 

opstået, idet medarbejderne indbyrdes delte deres oplevelser, kan være forhindret. Denne forhindring 

kunne skyldes afbrydelser af samtalerne, eller at medarbejderne ikke oplevede at kunne tale åbent 

med kollegerne om de seksuelle krænkelser. 

Det kan endvidere siges, at seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af arbejdspladsens fællesskab 

kan påvirkes negativt af at dele disse oplevelser med kolleger. Interviewperson B fortæller, at hun var 
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overrasket over manglen på solidaritet blandt især kvinderne på arbejdspladsen. Dette skyldtes, at 

hun havde delt sine oplevelser med seksuelle krænkelser med nogle kolleger, som ifølge hende ikke 

tog tilstrækkeligt hånd om det: 

“(...) man har sådan en forventning (...) om, at de lidt ældre kvinder på arbejdspladsen 

tager hånd om en eller udviser forståelse. Og jeg var ret overrasket over, at man ikke 

sådan har en mere solidarisk tilgang. Jeg var også overrasket over, (...) når en helt ny 

praktikant kommer og betror sig til en, at man ikke på en eller anden måde tager mere 

hånd om det (...)” (Bilag B, s. 22). 

Interviewperson B beskriver dette som et svigt fra sine kolleger (Bilag B). På baggrund heraf tolker 

vi, at de seksuelle krænkelser samt oplevelsen af ikke at blive taget hånd om kan have medført, at 

Interviewperson Bs opfattelse af fællesskabet på arbejdspladsen er blevet påvirket negativt. 

 

Lyst til at deltage i sociale arrangementer 

En anden måde, hvorpå en medarbejders opfattelse af arbejdspladsens fællesskab kan påvirkes af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser, kan være gennem ændret lyst til at deltage i virksomhedens 

sociale arrangementer. Dette ses hos både Interviewperson A, E og F, som alle fortæller, at de som 

følge af de seksuelle krænkelser fik mindre lyst til at deltage i nogle af arbejdspladsens sociale 

arrangementer (Bilag A; Bilag E; Bilag F). Interviewperson F fortæller, at hun i sin stilling som 

piccoline i forvejen ikke havde behov for at deltage i arrangementer (Bilag F). Vi tolker, at hendes 

viden om, at chefen ville deltage heri, kan have medført, at hun endegyldigt afskrev muligheden for 

at deltage: “(...) jeg tænkte bare, ”det skal jeg bare slet ikke. Jeg skal slet ikke ses med ham i et privat 

setting, hvor der er alkohol involveret. Det er det sidste, jeg skal”, altså det var da helt klart” (Bilag 

F, s. 15). 

Også på arbejdspladsen, hvor Interviewperson F arbejdede som tjener, kan de seksuelle krænkelser 

have påvirket hhendes lyst til at deltage i sociale sammenkomster. Hun fortæller, at hendes kolleger 

ofte blev i restauranten til uformelt samvær efter arbejde (Bilag F). Vi tolker, at hun fravalgte at 

deltage heri grundet de seksuelle krænkelser, som kokken udsatte hende for: “Jeg har kun én gang 

sat mig ned og fået en øl efter arbejde, og det var så der, hvor han tog mig i skridtet, og så tænkte 

jeg, at jeg ikke skulle sidde der med ham nogensinde igen” (Bilag F, s. 28). Interviewperson F 

fortæller ydermere, at hun igen fik lyst til at deltage i dette efter, at kokken blev afskediget (Bilag F). 
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Hermed vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket hendes 

lyst til at deltage i sociale arrangementer. Det kan således have påvirket hendes opfattelse af 

fællesskabet på arbejdspladsen negativt. 

 

Virksomhedens håndtering 

Seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af arbejdspladsens fællesskab kan ydermere siges at 

kunne påvirkes af, hvordan virksomheden agerer, hvis medarbejderen har henvendt sig til dem 

vedrørende seksuelle krænkelser. Dette illustreres hos Interviewperson A. Hun fortalte sin leder om 

de seksuelle krænkelser, som overtjeneren udsatte hende for, hvorefter lederen tog en samtale med 

overtjeneren (Bilag A). Allerede forinden henvendelsen til lederen oplevede Interviewperson A, at 

overtjeneren gav hende uinteressante opgaver, som han ikke selv ønskede at udføre, fordi hun sagde 

fra overfor hans seksuelt krænkende adfærd: “(...) i virkeligheden virkede det jo som om, at han bad 

mig om de nederen ting, fordi jeg sagde fra (...)” (Bilag A, s. 2). Hun oplevede, at denne uddelegering 

af opgaver, samt overtjenerens seksuelt krænkende adfærd, blev forværret som følge af henvendelsen 

til lederen (Bilag A). 

Interviewperson A fortæller, at hun herefter modtog advarsler fra sin arbejdsgiver, fordi overtjeneren 

havde klaget over hende: “(...) selvom jeg havde sagt det til min leder, så fik jeg pludselig to advarsler 

(...) der blev ikke rigtigt hørt noget fra [min] side, så pludselig står man bare med en advarsel, fordi 

han har sagt, at jeg ikke gør, som han beder mig om” (Bilag A, s. 1-2). Hun omtaler ydermere 

overtjenerens klager over hende som konsekvens af hendes henvendelse til lederen om overtjenerens 

seksuelt krænkende adfærd (Bilag A). Hermed tolker vi, at det er Interviewperson As overbevisning, 

at hun modtog advarsler som følge af de seksuelle krænkelser, som overtjeneren udsatte hende for. 

Hun fortæller, at disse advarsler gjorde, at hun følte sig nødsaget til at trække sig fra det sociale 

fællesskab på arbejdspladsen: “(...) jeg ville jo gerne være en del af [fællesskabet] (...). Men for at få 

lov til at blive der, følte jeg bare, at jeg blev nødt til at tage en maske på, når jeg mødte op (...). Det 

er virkelig stressende og ubehageligt at skulle være falsk overfor sine venner og kolleger” (Bilag A, 

s. 15). Dette gjorde hun ved udelukkende at fokusere på sine arbejdsopgaver, og dermed stoppe 

kommunikationen med sine kolleger: “(...) jeg smilede til kunderne, og jeg snakkede med dem, men 

jeg snakkede ikke med mine kolleger. Det ”måtte” vi jo ikke” (Bilag A, s. 13). Vi tolker herudfra, at 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser samt de advarsler, som hun oplevede at modtage 
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som følge heraf, kan have påvirket hendes opfattelse af arbejdspladsens fællesskab, idet hun følte sig 

nødsaget til at distancere sig fra sine kolleger. 

 

Sammenfatning 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejderes opfattelse af fællesskabet på arbejdspladsen på flere måder. Opfattelsen kan påvirkes 

positivt gennem medarbejderes oplevelse af, at fællesskabet med de kolleger, som medarbejderen 

taler med om de seksuelle krænkelser, styrkes. Dette kunne ses hos Interviewperson D, A og E. Vi 

vurderer hermed, at seksuelt krænkede medarbejderes syn på hygiejnefaktoren “sociale relationer” 

kan påvirkes positivt af de seksuelle krænkelser, hvilket ifølge teorien betyder, at der ikke skabes 

grobund for utilfredshed (Herzberg, 1959; 1974). 

Det kan dog siges, at denne positive påvirkning kan mindskes, idet seksuelt krænkede medarbejdere 

kan opleve, at disse samtaler med kolleger bliver afbrudt og forbudt, eller at der ikke opleves 

mulighed for at tale ærligt om de seksuelle krænkelser. Dette kan siges at have været tilfældet for 

Interviewperson D og A. Hermed vurderer vi, at muligheden for, at der gennem hygiejnefaktoren 

“sociale relationer” skabes utilfredshed som følge af de seksuelle krænkelser, er større (Herzberg, 

1959; 1974). 

Det kan samtidig være tilfældet, at seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejderens opfattelse af 

fællesskabet negativt, idet medarbejderen kan opleve ikke at få hjælp af kolleger, som denne 

henvender sig til. Hermed kan hygiejnefaktoren “sociale relationer” ligeledes blive påvirket negativt 

af de seksuelle krænkelser, hvilket kan siges at have været tilfældet for Interviewperson B. Ifølge 

teorien vil denne negative påvirkning af hygiejnefaktoren skabe øget utilfredshed hos den seksuelt 

krænkede medarbejder (Herzberg, 1959; 1974). 

Vi så endvidere, at opfattelsen af fællesskabet på arbejdspladsen kan påvirkes negativt af de seksuelle 

krænkelser, idet seksuelt krænkede medarbejdere kan opleve mindsket lyst til at deltage i sociale 

arrangementer både i og udenfor arbejdstiden. Dette kan siges at have været tilfældet for både 

Interviewperson A, E og F. Hermed kan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser påvirke 

hygiejnefaktoren “sociale relationer” negativt, hvormed der ifølge teorien vil opstå øget utilfredshed 

(Herzberg, 1959; 1974). 
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Endnu en måde, hvorpå medarbejderes opfattelse af fællesskabet kan påvirkes af seksuelle 

krænkelser, kan være relateret til, hvordan virksomheden håndterer henvendelser fra seksuelt 

krænkede medarbejdere. Dette så vi hos Interviewperson A, som oplevede at modtage advarsler fra 

sin arbejdsgiver som følge af, at hun havde opsøgt hjælp hos sin leder til at håndtere de seksuelle 

krænkelser. Dette medførte, at hun følte sig nødsaget til at distancere sig fra arbejdspladsens 

fællesskab. Således vurderer vi, at hygiejnefaktoren “sociale relationer” kan være påvirket negativt 

heraf, hvilket vil medføre øget utilfredshed (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.2. Forholdet til krænkeren 

Da vi i afhandlingen som beskrevet (se s. 10) fokuserer på medarbejdere, som bliver udsat for 

seksuelle krænkelser af en person, som arbejder i samme virksomhed, vil krænkeren udgøre en social 

arbejdsrelation for den seksuelt krænkede medarbejder. Således vurderer vi, at den seksuelt krænkede 

medarbejders opfattelse af relationen til krænkeren vil udgøre en del af hygiejnefaktoren “sociale 

relationer” (Herzberg, 1959; 1974). Af denne årsag vurderer vi det relevant at belyse, hvordan 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejderens opfattelse af 

forholdet til krænkeren. 

 

Stress & usikkerhed 

Når chefen var i nærheden af Interviewperson D, oplevede hun samme følelser, som hun har haft 

forinden eksamener: “Jeg tror, at jeg havde det lidt ligesom fem minutter inden, at man bliver kaldt 

ind i rummet til eksamen, når han var nede i butikken” (Bilag D, s. 23). Vi tolker, at hun oplevede 

dette som en stressfaktor, som hun tydeligt kunne mærke i sin krop: “Adrenalinen i kroppen pumpede. 

(...) Man rystede lidt, og man svedte, og man fik røde kinder og sådan noget. Det var ikke fordi, at 

jeg var bange for, at han skulle komme ind og klaske mig i røven, men det var fordi, jeg var bange 

for hans tilstedeværelse” (Bilag D, s. 23). Ud fra denne udtalelse tolker vi, at de seksuelle krænkelser 

kan have påvirket Interviewperson Ds følelse af sikkerhed på arbejdspladsen, og at relationen til 

chefen derved har skabt negative følelser hos hende. 

Vi genkender dette hos Interviewperson A, som sammenligner følelserne i forbindelse med at skulle 

møde på arbejde og møde overtjeneren, med følelsen af at skulle til eksamen: “Det var nærmest 

ligesom, hvis man skal til eksamen, at man bygger sin psyke op til, ”nåh men, nu skal jeg derind. 
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Hvad kan der nu ske? Hvad er det, som jeg skal forberede mig på? Og hvordan takler jeg det?”” 

(Bilag A, s. 25). Interviewperson A nævner, at dette i høj grad udgjorde en stressfaktor for hende, og 

at det samtidig skabte frustration: “Så det byggede sig virkelig op og blev en kæmpe frustration og en 

kæmpe stressfaktor for mig også at bekymre mig om, om han nu var på arbejde” (Bilag A, s. 9). Hun 

nævner ydermere, at det påvirkede hendes følelse af sikkerhed på arbejdspladsen negativt (Bilag A). 

Herudfra tolker vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket 

Interviewperson As forhold til overtjeneren negativt, idet det kan have skabt stressfølelser, usikkerhed 

og frustration. 

Interviewperson C fortæller, at hun både følte ubehag, væmmelse og en stressfølelse i forbindelse 

med chefens tilstedeværelse: “Det var så ubehageligt, når han var der til sidst. Og det er virkelig 

sådan en væmmelse. Og alt, hvad han gjorde, var bare ubehageligt til sidst. Så det var da helt klart 

en stressfaktor, når han var der” (Bilag C, s. 20). Hun fortæller tilmed, at de seksuelle krænkelser og 

chefens tilstedeværelse påvirkede hendes følelse af sikkerhed på arbejdspladsen (Bilag C). Adspurgt 

hvordan det føltes i kroppen, når chefen gik fra arbejdspladsen, svarer hun: “Det var bare rart. Der 

er sådan helt ro i maven, ligesom når man siger, at der bliver lettet for ens skuldre. Man kan få vejret 

igen. Og det er jo ikke sådan, man skal have det på en arbejdsplads” (Bilag C, s. 20). På baggrund 

heraf forstår vi, at Interviewperson C, som følge af de seksuelle krænkelser, har oplevet ubehag, 

væmmelse, stresstilstande og usikkerhed på sin arbejdsplads i forbindelse med relationen til chefen. 

I sin stilling som tjener følte Interviewperson F, at hun konstant skulle være opmærksom på kokken, 

der udsatte hende for seksuelle krænkelser, hvilket tolkes ud fra følgende citat: “Jeg tror, at vi alle 

sammen et eller andet sted var opmærksomme på ham hele tiden” (Bilag F, s. 27). Hun oplevede 

ydermere, at hun var nødt til at tage mod til sig, når hun skulle møde ind på arbejde: “(...) inden jeg 

gik ind, skulle jeg lige tage mig mod til det (...) jeg skulle lige klæde mig på til det og være mentalt 

forberedt” (Bilag F, s. 29). Interviewperson F fortæller, at hun oplevede dette som en stressfaktor, og 

at det i høj grad påvirkede hendes følelse af sikkerhed på arbejdspladsen (Bilag F). Hermed tolker vi, 

at hun har oplevet en lavere grad af sikkerhed på arbejdspladsen som følge af de seksuelle krænkelser 

og relationen til kokken, som kan have skabt stressfølelser hos hende. 

Også i sin stilling som piccoline oplevede Interviewperson F behov for at være opmærksom på 

chefen, som krænkede hende: “(...) jeg [skulle] altid være opmærksom på ham, og (...) forberede mig 

lidt på mine kommentarer” (Bilag F, s. 14). Hun sammenligner dette med følelsen, som hun oplever, 

når hun skal gå hjem om natten: “(...) det [var] jo lidt ligesom den der følelse, når man går hjem om 
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natten eller om aftenen, når det er mørkt, at man lige er på vagt. Så man er måske lidt nervøs og på 

vagt” (Bilag F, s. 34). På baggrund heraf tolker vi, at de seksuelle krænkelser for Interviewperson F 

kan have skabt en følelse af usikkerhed på arbejdspladsen, som relaterer sig til relationen til hendes 

chef. 

Interviewperson F fortæller dog, at de seksuelle krænkelser, som chefen udsatte hende for, ikke var 

så grænseoverskridende, at hun decideret følte, at hun ikke var i sikkerhed: “(...) jeg tror ikke, at de 

ting – altså hans kommentarer, det der med lige at sparke mig eller lige prikke til mig – de var ikke 

som sådan grænseoverskridende nok til, at jeg følte, at jeg ikke var sikker” (Bilag F, s. 15). Herudfra 

tolker vi, at hun ikke oplevede lige så stærke negative følelser forbundet med tilstedeværelsen af 

denne chef, som hun oplevede med kokken i sin tjenerstilling. Interviewperson F fortæller ydermere, 

at hun fandt kokkens seksuelle krænkelser mere grænseoverskridende end chefens (Bilag F). På 

baggrund heraf tolker vi, at de seksuelle krænkelsers karakter og opfattede alvorlighed kan have 

betydning for, i hvor høj grad den seksuelt krænkede medarbejders opfattelse af relationen til 

krænkeren påvirkes negativt. 

 

Undgåelsesadfærd 

Ligesom Interviewperson D, A, C og F oplevede Interviewperson B tilstedeværelsen af sin chef som 

en stressfaktor: “(...) det var da helt klart en stressfaktor. Jeg brød mig ikke om at være i nærheden 

af ham, fordi så skulle man gå og være nervøs for, at han lige kom hen og gav massage. Og jeg var 

også rigtigt nervøs for, at han skulle gøre det mod andre” (Bilag B, s. 22). Hun fortæller ydermere, 

at hun altid var opmærksom på ham: 

“(...) jeg var altid opmærksom på, når han var forbi, (...) der var jeg altid sådan meget 

på dupperne, og (...) nogle gange [er jeg] også gået væk fra redaktionen og sådan noget, 

når han har været der. Så når han ligesom har været i lokalet, eller når jeg kunnet se ham 

nærme sig ovre på en anden redaktion, så har jeg været i en form for beredskab” (Bilag 

B, s. 21-22). 

Herudfra tolker vi, at Interviewperson B forsøgte at undgå chefen, idet hans tilstedeværelse kan have 

betydet, at hun følte sig mindre sikker på sin arbejdsplads og oplevede at være i beredskab. Dette 

genkender vi hos Interviewperson F, som fortæller, at hun både i sin tjener- og piccolinestilling 
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forsøgte at undgå krænkerne (Bilag F). Om tiden i sin tjenerstilling udtaler hun f.eks.: “(...) jeg tænkte, 

at jeg skal gøre alt for at undgå [kokken]” (Bilag F, s. 19). 

Interviewperson E beskriver, at hun i høj grad tænkte over, hvordan hun kunne undgå at blive udsat 

for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, hvilket hun oplevede som en stressfaktor: “Det er jo 

enormt stressende, hvis man hele tiden skal gå og tænke over ting og planlægge ting på den måde. 

(...) [Det] påvirker ens hverdag ekstremt meget, og det er ekstremt hårdt og udmattende at skulle hele 

tiden koncentrere sig om det” (Bilag E, s. 23). Hun fortæller endvidere, at hun under sin ansættelse 

frygtede, at lignende situationer ville opstå: “Det er (...) frygten for, at der skal opstå en situation, 

som jeg ikke har lyst til at være i. (...) fordi jeg er blevet bekendt med, at man kan ende i sådan en 

situation, så har jeg ligesom bare tænkt, at det må jeg bare gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at komme 

i” (Bilag E, s. 22). Vi tolker herudfra, at Interviewperson E, på grund af sine oplevelser med seksuelle 

krænkelser, kan have følt sig nødsaget til at søge at undgå bestemte personer og situationer, hvori hun 

oplevede risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Det kan således siges, at Interviewperson B, F og E, som følge af oplevelsen af at blive udsat for 

seksuelle krænkelser, kan have oplevet stresspåvirkninger, nervøsitet og frygt. Dette kan have 

medført, at de seksuelt krænkede medarbejdere følte sig nødsaget til at påtage sig en 

undgåelsesadfærd, med hvilken de forsøgte at undgå krænkeren samt situationer, hvori de kunne 

opleve seksuelle krænkelser. Vi tolker, at dette afspejler, at de seksuelt krænkede medarbejdere, som 

følge af de seksuelle krænkelser, har oplevet en negativ påvirkning af deres relation til krænkeren. 

 

Sammenfatning 

Sammenfattende kan det siges, at seksuelt krænkede medarbejderes relation til krænkeren kan være 

præget af stressfølelser og usikkerhed grundet oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Dette så vi blandt samtlige interviewpersoner. Vi tolker, at nogle af disse har oplevet en relation til 

krænkeren, der var præget af følelser som frustration, ubehag og væmmelse. Ydermere så vi, at flere 

interviewpersoner har følt sig nødsaget til at forsøge at undgå krænkeren og situationer, hvori der 

kunne forekomme seksuelle krænkelser. På baggrund heraf vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat 

for seksuelle krænkelser kan påvirke hygiejnefaktoren “sociale relationer” negativt, hvormed der vil 

skabes utilfredshed hos den seksuelt krænkede medarbejder (Herzberg, 1959; 1974). Vi tolker dog, 

at Interviewperson F oplevede forskel i, i hvor høj grad denne hygiejnefaktor blev påvirket i sin 
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stilling som hhv. tjener og piccoline. Vi vurderer på baggrund heraf, at graden af utilfredshed hos 

seksuelt krænkede medarbejdere, der kan skabes gennem relationen til krænkeren, kan afhænge af 

medarbejderens opfattelse af alvorligheden af de seksuelle krænkelser. 

 

5.2.3. Krænkeren som leder 

Herzbergs hygiejnefaktor “supervision” defineres som medarbejderens følelse af, at dennes leder er 

kompetent, fair og villig til at uddelegere ansvar (Herzberg, 1959). Hermed omhandler den 

medarbejderens opfattelse af en leder eller overordnet, som uddelegerer opgaver til medarbejderen. 

Da Interviewperson A og C som beskrevet (se s. 54) oplevede at blive krænket af deres nærmeste 

overordnede, som uddelegerede arbejdsopgaver til dem, vurderes det relevant at belyse, hvordan de 

seksuelle krænkelser kan have påvirket hygiejnefaktoren “supervision” i deres tilfælde. 

Interviewperson C fortæller, at hun oplevede, at hendes chef gav hende for meget ansvar, idet hun 

blev bedt om at udføre opgaver, som hun ikke følte sig kompetent til: 

“(...) jeg havde jo alt for meget frihed. (...) når man sidder og laver et stykke arbejde, som 

man på ingen måde er egnet til at lave, så kommer der jo også fejl (...). Og jeg havde jo 

ikke lyst til at gå til ham (...), fordi han var bare sådan, ”det må du bare klare selv”, og 

så enten gik han, eller også var han bare klam” (Bilag C, side 11). 

På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson Cs opfattelse af chefen som kompetent og fair kan 

være påvirket negativt af, at hun blev tildelt opgaver, som hun ikke havde kompetencer til at udføre. 

Dette kan ydermere tolkes ud fra følgende citat: “(...) han lod mig jo bygge køkkener til 200.000 

kroner, og jeg skulle levere dem og stå til ansvar for, at det var rigtigt. Det er der jo ikke nogen 

mennesker, der vil lade en 21-årig, der har arbejdet der i to måneder, gøre altså. Der var et eller 

andet helt galt i det der ”forhold”” (Bilag C, s. 12). Adspurgt hvorvidt hun tror, at denne frihed 

opstod som følge af, at hun ikke sagde fra overfor chefens seksuelle krænkelser, svarer hun: “Ja, det 

tror jeg. Der var en eller anden underlig tillid fra hans side (...)” (Bilag C, s. 12). Ud fra dette tolker 

vi, at denne uddelegering af opgaver kan være opstået som følge af de seksuelle krænkelser, som 

chefen udsatte hende for. Hermed vurderer vi, at Interviewperson Cs opfattelse af chefen som fair og 

kompetent kan være påvirket negativt af de seksuelle krænkelser, idet hun oplevede at få tildelt for 

meget ansvar. 
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For Interviewperson A forholder det sig imidlertid anderledes. Hun oplevede som beskrevet (se s. 

62), at overtjeneren gav hende de opgaver, som han ikke selv ønskede at udføre, fordi Interviewperson 

A sagde fra overfor hans seksuelt krænkende adfærd. Ydermere oplevede hun som beskrevet (se s. 

62), at overtjenerens måde at uddelegere opgaver på forværredes efter, at hun havde fortalt sin leder 

om de seksuelle krænkelser. På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson As opfattelse af 

overtjeneren som kompetent, fair og villig til at uddelegere ansvar, kan være påvirket negativt af de 

seksuelle krænkelser og følgevirkningerne heraf. 

Interviewperson A udtaler endvidere følgende om overtjeneren: “(...) jeg havde ikke tænkt, at der ville 

være en overtjener, som på dén måde bare var utroligt grænseoverskridende at skulle arbejde under. 

(...) en overtjener har ansvaret. (...) Men der er også grænser. Og det vil jeg da også tænke, at en 

overtjener skal være bevidst om” (Bilag A, s. 11-12). På baggrund heraf tolker vi, at hun finder 

overtjenerens adfærd og seksuelle krænkelser upassende for en person i hans stilling. Interviewperson 

C fortæller ligeledes, at hun finder det forkert, at hendes chef udsatte hende for seksuelle krænkelser, 

hvilket tolkes fra følgende citat: “(...) det er så forkert. (...) han skulle jo aldrig nogensinde være 

begyndt. Selvfølgelig skulle han ikke det (...), sådan noget skal jo aldrig nogensinde starte” (Bilag C, 

s. 17). Således tolker vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser af en leder kan have 

haft en negativ påvirkning på Interviewperson A og Cs opfattelser af deres ledere som værende fair. 

Sammenfattende kan det siges, at medarbejdere, som følge af seksuelle krænkelser, kan opleve at få 

tildelt for stort ansvar af sin leder, hvilket vi så hos Interviewperson C. Dette kan have en negativ 

påvirkning på den seksuelt krænkede medarbejders opfattelse af lederen som kompetent, fair og villig 

til at uddelegere ansvar på en passende måde. Vi vurderer hermed, at oplevelsen af at blive udsat for 

seksuelle krænkelser kan påvirke hygiejnefaktoren “supervision” negativt, hvilket kan skabe 

utilfredshed hos medarbejderen (Herzberg, 1959; 1974). 

Ydermere kan seksuelt krænkede medarbejdere opleve at få tildelt opgaver på en unfair måde som 

følge af, at medarbejderen afviser samt klager over den seksuelt krænkende adfærd, hvilket var 

tilfældet for Interviewperson A. Dette kan ligeledes påvirke den seksuelt krænkede medarbejders 

oplevelse af lederen som fair, kompetent og villig til at uddelegere ansvar, hvormed hygiejnefaktoren 

“supervision” kan påvirkes negativt og medføre utilfredshed (Herzberg, 1959; 1974). Samme 

hygiejnefaktor kan endvidere påvirkes negativt, idet den seksuelt krænkede medarbejder kan opfatte 

lederen som mindre fair, når denne udøver seksuelle krænkelser. Dette så vi hos både Interviewperson 

A og C. 



Side 70 af 125 
	

5.2.4. Ansvar 

Herzbergs (1959) motivationsfaktor ”ansvar” dækker over medarbejderens følelse at af have et 

passende niveau af ansvar for sit eget arbejde eller at blive tildelt yderligere ansvar enten for andres 

arbejde eller for nye opgaver. Hermed kan denne motivationsfaktor påvirkes negativt, både hvis 

medarbejderen oplever et for lavt eller højt niveau af ansvar i sit arbejde. Flere af afhandlingens 

interviewpersoner fortalte, at de oplevede, at deres niveau af ansvar i arbejdet blev påvirket af de 

seksuelle krænkelser, som de blev udsat for. På baggrund heraf vurderer vi det relevant at belyse 

denne påvirkning. 

Som beskrevet (se s. 68) oplevede interviewperson C som følge af, at hun ikke sagde fra overfor 

chefens seksuelle krænkelser, at få tildelt arbejdsopgaver, som hun ikke følte sig kompetent til at 

udføre. På baggrund af dette tolker vi, at hun ikke har følt, at hun havde et passende niveau af ansvar 

for sit arbejde, samt at hun oplevede de seksuelle krænkelser som årsagen hertil. 

Interviewperson A oplevede som beskrevet (se s. 62), at de seksuelle krænkelser og hendes afvisning 

heraf medførte, at overtjeneren gav hende mindre interessante arbejdsopgaver. Hermed tolker vi, at 

hun som følge af de seksuelle krænkelser kan have oplevet et for lavt niveau af ansvar i sit arbejde. 

Som beskrevet (se s. 62) er det ydermere hendes opfattelse, at hun modtog advarsler fra sin 

arbejdsgiver som følge af de seksuelle krænkelser. Interviewperson A beskriver, at hun, efter 

modtagelsen af anden advarsel, oplevede en yderligere indskrænkning i hendes niveau af ansvar i 

arbejdet:  

“Før [advarslen], hvis jeg lige havde lidt ekstra tid, så kunne jeg jo lige rydde op i baren 

(...) eller gøre et eller andet. Men (...) hvis jeg gjorde det, så ville [overtjeneren] sgu nok 

bare (...) sige, ”(...) du har overset det derovre, altså hvorfor gør du ikke det?”. Så jeg 

blev bare i mit eget område, og så måtte jeg jo spørge de samme kunder fem gange, om 

de manglede noget. Fordi (...) jeg måtte ikke gå ud i køkkenet, og jeg måtte ikke hjælpe 

de andre, fordi jeg skulle passe mit område. Så det blev bare sådan en sur pligt” (Bilag 

A, s. 15). 

På baggrund heraf vurderer vi, at Interviewperson A kan have oplevet en lavere grad af ansvar i sit 

arbejde som følge af de seksuelle krænkelser og følgevirkningerne heraf, hvormed hun kan have 

oplevet, at niveauet af ansvar ikke var passende. 
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Således kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have en negativ 

påvirkning på seksuelt krænkede medarbejderes følelse af, hvorvidt de har et passende niveau af 

ansvar i sit arbejde. Denne påvirkning kan forekomme, idet medarbejderen oplever at få tildelt et for 

højt niveau af ansvar som følge af de seksuelle krænkelser, som det var tilfældet for Interviewperson 

C. Omvendt kan påvirkningen opstå, idet medarbejderen som følge af de seksuelle krænkelser kan 

opleve at få et for lavt niveau af ansvar i sit arbejde, som vi så hos Interviewperson A. Vi vurderer, 

at disse påvirkninger vil udgøre negative påvirkninger af motivationsfaktoren “ansvar” (Herzberg, 

1959; 1974) for medarbejderne. Ifølge Herzbergs (1959; 1974) teori vil en sådan påvirkning betyde, 

at skabelsen af jobtilfredshed og motivation hos disse medarbejdere hindres. 

 

5.2.5. Arbejdets indhold 

Herzbergs (1959; 1974) motivationsfaktor “selve arbejdet” dækker over medarbejderens følelse af, 

at jobbet er tilfredsstillende, samt at de medfølgende arbejdsopgaver er interessante. Da flere 

interviewpersoner nævner ændringer i deres arbejdsgange eller -opgaver, eller ændringer i deres 

indstilling til arbejdet, vurderer vi det relevant at belyse, hvordan denne motivationsfaktor kan 

påvirkes af seksuelle krænkelser. 

Interviewperson F oplevede, at de seksuelle krænkelser, som kokken udsatte hende og de andre 

kvindelige tjenere for, bevirkede, at deres arbejdsgange blev ændret: “Vi skulle jo omlægge hele vores 

arbejdsgang afhængigt af, hvem der var på arbejde. Hvis [kokken] var på arbejde, og jeg var der 

med nogle af de andre piger, som ikke brød sig om ham, så skulle jeg jo hente al deres mad” (Bilag 

F, s. 26). Dette betød, at hun oftere var i nærheden af kokken og dermed i højere grad blev udsat for 

seksuelle krænkelser (Bilag F). Interviewperson F fortæller endvidere, at denne omlægning af 

arbejdsgangene medførte ændringer i, hvilke arbejdsopgaver hun udførte: 

“(...) så var [jeg] den, der gik op og hentede mad hver gang, og det vil jo så sige, at der 

var nogle andre ting, som jeg ikke kunne gøre (...). Så når der var andre, der skulle tage 

mine borde, kun fordi han var på arbejde, så kunne jeg ikke levere lige så god service til 

mine borde. Og det påvirkede ligesom hvordan, jeg udførte mit arbejde, og hvilken 

kvalitet jeg leverede“ (Bilag F, s. 28). 

Hun udtaler, at hun havde været glad for sit arbejde, men at denne ændring i arbejdsgangene i høj 

grad påvirkede hende: “Så det påvirkede faktisk rigtigt meget min arbejdsgang, og det var faktisk 



Side 72 af 125 
	

noget af det, som jeg syntes, var mest irriterende, fordi jeg rigtigt godt kunne lide mit arbejde og 

syntes, at det var sjovt at være tjener” (Bilag F, s. 28). På baggrund heraf tolker vi, at ændringen i 

arbejdsgangene kan have haft en negativ påvirkning af Interviewperson Fs følelse af, at jobbet var 

tilfredsstillende, samt at arbejdsopgaverne var interessante. 

Også Interviewperson A oplevede, at de seksuelle krænkelser, som overtjeneren udsatte hende for, 

ændrede hendes arbejde. Som beskrevet (se s. 62) oplevede hun at få tildelt arbejdsopgaver, som hun 

ikke fandt lige så interessante, fordi hun havde sagt fra overfor overtjenerens seksuelle krænkelser. 

At hun ikke fandt disse opgaver lige så interessante, tolker vi på baggrund af, at hun omtaler disse 

som “(...) nederen opgaver (...)” (Bilag A, s. 1). Vi vurderer hermed, at følgevirkningerne af de 

seksuelle krænkelser kan have påvirket hendes følelse af, at arbejdsopgaverne var interessante, 

negativt. 

Interviewperson A oplevede som beskrevet (se s. 62) ydermere at modtage advarsler fra sin 

arbejdsgiver som følge af de seksuelle krænkelser. Hun beskriver, at hun havde været glad for sit 

arbejde, men at advarslerne ændrede dette: 

“(...) jeg [kunne] egentlig godt lide at være der på nær [overtjeneren], men ellers kunne 

jeg faktisk godt lide mine kolleger. Jeg kunne godt lide at have kunderne, jeg kunne godt 

lide (...) at være ekstra energisk (...) og gøre det ordentligt og føle, at jeg hørte til (...). 

Men da jeg så fik den der advarsel, det ødelagde det fuldstændigt for mig” (Bilag A, s. 

13). 

Herudfra tolker vi, at de seksuelle krænkelser og advarslen, som disse medførte, kan have ændret 

Interviewperson As følelse af, at hendes arbejde var tilfredsstillende. 

Både Interviewperson C og D nævner, at deres chefers seksuelt krænkende adfærd påvirkede deres 

motivation for at udføre deres arbejde (Bilag C; Bilag D). Interviewperson C beskriver denne ændring 

således: 

“Da jeg startede, var [arbejdet] jo fint, der var jeg sådan, ”det er interessant, og det er 

jo spændende (...)”. Og til sidst var det igen sådan noget med, ”ja, jeg håber, at du går 

konkurs”, eller ”hvordan fanden skal jeg sige op?”. Og så har man jo ikke lyst til at 

arbejde eller være der” (Bilag C, s. 12). 

Interviewperson D forklarer, at hun i starten var glad for sit arbejde, men at dette ændrede sig, fordi 

chefen var mere til stede i restauranten: “I starten var jeg ret motiveret, fordi jeg syntes, at [arbejdet] 
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var spændende. (...) men jeg vil sige, at det dalede også hurtigt, fordi han var mere og mere i 

restauranten (...)” (Bilag D, s. 21). I denne forbindelse udtaler hun, at chefens tilstedeværelse gjorde 

hende usikker, hvilket påvirkede hendes motivation: “(...) det har da helt sikkert gjort mig mere 

usikker, at han fik lov til de ting (...) motivationen for at komme på arbejde var lav” (Bilag D, s. 20-

21). På baggrund af disse forhold vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser 

kan have påvirket Interviewperson C og Ds følelse af, at deres job var tilfredsstillende, negativt. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser både kan 

medføre, at arbejdsgange og -opgaver ændres på en måde, som den seksuelt krænkede medarbejder 

finder uhensigtsmæssig. Dette kan siges at have været tilfældet for Interviewperson F og A. 

Oplevelserne med seksuelle krænkelser og følgevirkningerne heraf kan ydermere have en negativ 

påvirkning på den seksuelt krænkede medarbejders følelse af, at dennes arbejde er tilfredsstillende. 

Dette så vi hos Interviewperson A, C og D. Således vurderer vi, at seksuelle krænkelser kan påvirke 

motivationsfaktoren “selve arbejdet” (Herzberg, 1959; 1974) negativt på flere måder. En sådan 

påvirkning vil ifølge teorien hindre skabelsen af tilfredshed og motivation for de seksuelt krænkede 

medarbejdere (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.6. Præstation 

Herzbergs (1959) motivationsfaktor ”præstation” dækker over medarbejderens følelse af at kunne 

håndtere sit arbejde succesfuldt. I afhandlingens interviews forholdt de seks interviewpersoner sig til, 

hvordan deres følelse af at kunne præstere i arbejdet blev ændret som følge af de seksuelle krænkelser. 

Vi vurderer det på baggrund heraf relevant at belyse denne påvirkning. 

Interviewperson F fortæller, at hun oplevede det vanskeligt at koncentrere sig om sit arbejde, fordi 

kokken udsatte hende for seksuelle krænkelser, idet hun skulle udføre sit arbejde: 

“Når man går op og henter maden, (...) er [der] rigtig meget informationsudveksling, der 

sker på meget kort tid. Og ham kokken kunne finde på at stå og holde fast i den bakke, 

som jeg prøvede at tage og sige, at jeg skulle sutte hans pik (...). Så jeg kunne ikke fokusere 

på min arbejdsopgave, fordi man ligesom bliver skubbet ud af sin rutine og sit mindset. 

(...) man bliver helt ufokuseret og [kan] ikke huske hvilket bord, man skulle hen til (...)” 

(Bilag F, s. 28). 
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Ud fra dette tolker vi, at de seksuelle krænkelser, som kokken udsatte Interviewperson F for, 

påvirkede hendes evne til at koncentrere sig og huske informationer. Dette kan have betydet, at hendes 

følelse af at kunne præstere i arbejdet blev forringet. 

I tillæg hertil kan seksuelt krænkede medarbejdere opleve, at deres følelse af at kunne præstere 

forringes som følge af seksuelle krænkelser, selvom krænkeren ikke aktivt udsætter dem herfor på 

pågældende tidspunkt. Flere interviewpersoner oplevede som beskrevet (se s. 66), at krænkerens 

tilstedeværelse i sig selv gjorde, at de var meget opmærksomme på denne person. For Interviewperson 

E kan dette have betydet, at hun havde svært ved at koncentrere sig om sit arbejde, hvilket vi tolker 

ud fra følgende citat: “(...) jeg [har] ikke evnet at slappe af på en vagt eller være til stede, så jeg 

faktisk måske ikke har udført mit arbejde så godt, som jeg burde gøre, fordi der har været noget 

andet, der har forstyrret min koncentration” (Bilag E, s. 26). 

Interviewperson B fortæller ligeledes, at opmærksomheden på chefens tilstedeværelse gjorde hende 

ukoncentreret: “Det var jo noget, som jeg ligesom havde fokus på, særligt når han var i nærheden, at 

jeg ligesom ikke kunne koncentrere mig om mit arbejde, som jeg jo burde (...)” (Bilag B, s. 22). Ud 

fra disse udtalelser tolker vi, at de seksuelle krænkelser har gjort det svært for Interviewperson E og 

B at koncentrere sig om deres arbejde, hvorved de har følt, at deres præstation blev forringet. 

Også Interviewperson D oplevede chefens tilstedeværelse forstyrrende for hendes evne til at præstere. 

Hun fortæller, at de seksuelle krænkelser bevirkede, at hun følte en generel usikkerhed, når chefen 

var til stede (Bilag D). Denne usikkerhed betød, at hun havde svært ved at huske informationer om 

maden, som hun skulle servere, og hun oplevede, at dette forringede hendes præstation: “Jeg var nok 

mere usikker på mig selv generelt (...). Det var ret svært for mig at huske, og jeg er egentlig ret god 

til at huske ting. (...) hvis min chef var i restauranten, så havde jeg endnu sværere ved at huske det, 

og så blev min præsentation bare ikke lige så god (...)” (Bilag D, s. 18). På baggrund af dette tolker 

vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket Interviewperson Ds 

følelse af at kunne præstere i sit arbejde negativt. 

Som beskrevet (se s. 71) kan Interviewperson A, C og D have oplevet, at deres motivation eller følelse 

af, at jobbet var tilfredsstillende, blev forringet som følge af de seksuelle krænkelser. Interviewperson 

A fortæller, at dette for hende betød, at hun ikke følte, at hun præsterede lige så godt: “(...) [jeg] 

mistede motivationen til at være den der ekstra over-glade, lidt jokende, hyggelige tjener, til at jeg 

bare gør, hvad jeg får besked på. Det har helt sikkert gjort en forskel. Og jeg bryder mig ikke om at 

levere en dårlig service (...)“ (Bilag A, s. 17). 
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Også Interviewperson C oplevede, at det generelle ubehag, som de seksuelle krænkelser fik hende til 

at føle, medførte, at hendes præstation blev forringet: “(...) jeg ville bare gerne have det overstået og 

få det ud af verden, og jeg gad ikke at tage telefonen, hvis den ringede. Og jeg havde ikke lyst til at 

sidde og snakke med kunder, hvis han var der (...)” (Bilag C, s. 12). Vi tolker således, at den 

mindskede motivation, som Interviewperson A og C har oplevet som følge af de seksuelle krænkelser, 

kan have mindske deres følelse af at kunne præstere i deres arbejde. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

seksuelt krænkede medarbejderes følelse af at kunne præstere i arbejdet negativt. Denne påvirkning 

kan opstå, idet medarbejdere kan opleve at blive udsat for seksuelle krænkelser, mens de skal udføre 

en arbejdsopgave. Hermed kan den seksuelt krænkede medarbejder blive forstyrret og opleve at 

præstere ringere. Dette kan siges at have været tilfældet for Interviewperson F. Den negative 

påvirkning kan ydermere opstå, idet krænkerens tilstedeværelse kan påvirke medarbejderens 

koncentration eller evne til at huske informationer, som vi så hos Interviewperson E, B og D. 

Påvirkningen kan også skyldes, at de seksuelle krænkelser kan nedsætte medarbejderens motivation 

for arbejdet, hvormed denne oplever ikke at kunne præstere lige så godt. Dette var tilfældet for 

Interviewperson A og C. 

På baggrund heraf vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

motivationsfaktoren “præstation” (Herzberg, 1959; 1974) negativt for seksuelt krænkede 

medarbejdere. Dette vil ifølge teorien medføre, at skabelsen af jobtilfredshed og motivation hindres 

for disse medarbejdere (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.7. Udviklingsmuligheder 

Herzbergs motivationsfaktor “udviklingsmuligheder” dækker over medarbejderens følelse af at have 

mulighed for at udvikle sine kompetencer og tillære sig nye professionelle færdigheder (Herzberg, 

1959). Nogle af afhandlingens interviewpersoner fortalte, at de oplevede, at de seksuelle krænkelser 

påvirkede deres mulighed for at udvikle sig i deres arbejde, hvorfor vi vurderer det relevant at belyse 

denne påvirkning. 

Som beskrevet (se s. 70) oplevede Interviewperson A at få mindre ansvar i sit arbejde som følge af 

de seksuelle krænkelser samt de medfølgende advarsler. I forbindelse hermed udtaler hun:  
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“(...) de vil jo bare gerne have, at jeg gør præcis, som jeg får besked på, så må man jo 

bare slå hjernen fra og gøre det. (...) hvis man ligesom tænker, ”den her arbejdsgang er 

da dybt åndssvag. Hvorfor er det, at vi ikke bare lige gør sådan her i stedet for?” (...). 

Sådan nogle tanker kunne jeg jo ikke have mere, fordi det (...) var [der ikke] nogen, der 

gad høre på (...)” (Bilag A, s. 17). 

Ud fra dette citat tolker vi, at Interviewperson A, som følge af de seksuelle krænkelser og 

følgevirkningerne heraf, kan have oplevet, at hun var nødt til at have et snævert fokus på bestemte 

arbejdsopgaver. Vi tolker ydermere, at dette kan have medført, at hun ikke oplevede, at der var 

mulighed for f.eks. at nytænke arbejdsgange eller udføre nye arbejdsopgaver. Således vurderer vi, at 

de seksuelle krænkelser og medfølgende advarsler kan have resulteret i, at hun ikke følte, at hun 

havde mulighed for at udvikle sine kompetencer eller tillære sig nye professionelle færdigheder. 

Også Interviewperson D kan siges at have oplevet, at de seksuelle krænkelser påvirkede hendes 

udviklingsmuligheder. Som beskrevet (se s. 74) oplevede hun at have svært ved at koncentrere sig og 

huske informationer, når chefen var til stede. Hun oplevede ydermere, at dette påvirkede hendes 

mulighed og evne til at udvikle sine kompetencer som vintjener: 

“(...) jeg syntes (...), at det var mega spændende at kunne blive vintjener, når man blev 18 

(...). Og vi fik også vinkurser og alt sådan noget, det elskede jeg (...). Men lige så snart at 

jeg så skulle begynde at servere vin, hvis chefen var til stede, så kunne jeg bare ikke huske, 

hvad jeg havde lært. Så den der indlæring havde jeg svært ved faktisk” (Bilag D, s. 20). 

På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson D, som følge af de seksuelle krænkelser, kan have 

oplevet en forringet evne til at tillære sig nye færdigheder i sit arbejde. Således vurderer vi, at 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket hendes opfattelse af sine 

udviklingsmuligheder negativt. 

Som beskrevet (se s. 66) oplevede Interviewperson E, som følge af de seksuelle krænkelser, et behov 

for at undgå bestemte personer og situationer, hvori hun kunne risikere at blive udsat for seksuelle 

krænkelser. Hun forklarer, at hun som følge heraf har haft fravalgt opgaver, som hun ellers gerne ville 

have udført: “(...) det har begrænset mig i, at jeg måske har sagt nej til nogle opgaver, som jeg 

egentlig gerne ville have lavet” (Bilag E, s. 26). På baggrund heraf tolker vi, at hun som følge af de 

seksuelle krænkelser kan have fravalgt opgaver, som potentielt kunne have udviklet hendes 
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kompetencer. Vi vurderer således, at de seksuelle krænkelser kan have haft en negativ påvirkning på 

Interviewperson Es opfattelse af sine udviklingsmuligheder. 

På baggrund af ovenstående kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan 

påvirke seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af deres udviklingsmuligheder i arbejdet negativt 

på flere måder. Denne påvirkning kan opstå, idet medarbejderen, som følge af de seksuelle krænkelser 

og følgevirkningerne heraf, kan opleve et lavere niveau af ansvar. Hermed kan den seksuelt krænkede 

medarbejder opleve ikke at have mulighed for at foreslå ændringer i arbejdsgange samt for at udføre 

nye arbejdsopgaver. Dette kan påvirke medarbejderens opfattelse af egne udviklingsmuligheder 

negativt, hvilket kan siges at have været tilfældet for Interviewperson A. 

Den negative påvirkning af medarbejderens opfattelse af sine udviklingsmuligheder kan ydermere 

opstå, idet oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke medarbejderens 

indlæringsevne. Hermed kan medarbejderens mulighed for at tillære sig nye færdigheder forringes, 

hvilket vi så hos Interviewperson D. Det kan tilmed være tilfældet, at seksuelt krænkede medarbejdere 

oplever færre udviklingsmuligheder i arbejdet, idet de, som følge af de seksuelle krænkelser, kan se 

sig nødsaget til at fravælge opgaver, som kunne have udviklet deres kompetencer. Dette så vi hos 

Interviewperson E. 

Således vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

motivationsfaktoren “udviklingsmuligheder” negativt, hvilket ifølge teorien vil hindre skabelsen af 

tilfredshed og motivation for disse medarbejdere (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.8. Anerkendelse 

Herzbergs (1959) motivationsfaktor “anerkendelse” dækker over medarbejderens følelse af at få 

anerkendelse for det udførte arbejde fra de personer, som medarbejderen interagerer med på 

arbejdspladsen. Denne anerkendelse kan både komme fra ledere, kolleger og underordnede 

(Herzberg, 1959). En af afhandlingens interviewpersoner beskrev, at oplevelsen af at blive udsat for 

seksuelle krænkelser påvirkede hendes følelse af at blive anerkendt for sit arbejde. Som følge heraf 

vurderer vi det relevant at belyse denne påvirkning. 

Interviewperson A fortæller, at hun ikke følte, at hun blev anerkendt for sin præstation på 

arbejdspladsen (Bilag A). Dette skyldtes især, at hun modtog en advarsel på trods af, at hun selv 

mente, at hun ydede en stor arbejdsindsats: 
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“Altså jeg følte mig jo bare vildt uønsket. Jeg lagde så mange timer dernede, og jeg gjorde 

virkelig mit bedste for at give god kundeservice og være hurtig og virkelig gøre alt det, 

de bad mig om. Og alligevel hvis han så bare gik til dem og sagde, at ”ej men hun tørrede 

ikke det der bord af, da jeg sagde det til hende”, så fik jeg bare advarsler alligevel. (...) 

Så jeg følte mig virkelig uretfærdigt behandlet” (Bilag A, s. 10). 

Interviewperson A oplevede som beskrevet (se s. 62) at modtage denne advarsel som følge af de 

seksuelle krænkelser, som overtjeneren udsatte hende for. Af denne årsag tolker vi, at de seksuelle 

krænkelser kan have bevirket, at hun ikke følte, at hun blev anerkendt for sin præstation. Vi vurderer 

således, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke motivationsfaktoren 

“anerkendelse” (Herzberg, 1959; 1974) negativt. Hermed vil skabelsen af tilfredshed og motivation 

ifølge teorien (Herzberg, 1959; 1974) hindres for den seksuelt krænkede medarbejder. 

 

5.2.9. Muligheder for at opnå forfremmelse 

Herzberg (1959) definerer motivationsfaktoren “forfremmelsesmuligheder” som medarbejderens 

følelse af at have mulighed for at blive forfremmet, herunder at få større ansvar eller højere status. En 

af afhandlingens interviewpersoner fortalte, at hun, som følge af de seksuelle krænkelser, oplevede 

en påvirkning på sin mulighed for forfremmelse. På baggrund heraf vurderer vi det relevant at belyse 

denne påvirkning. 

Interviewperson A fortæller, at det er hendes oplevelse, at hun ydede en stor arbejdsindsats, men at 

dette ikke førte til, at hun blev forfremmet:  

“(...) selvom at jeg var der i nogle af 90 timer om måneden ved siden af mit studie, så følte 

jeg bare ikke, at det blev værdsat, at jeg vidste så meget, og at jeg var der så meget 

overhovedet. (...) det kom jo heller aldrig nogensinde på tale, om det var mig, der kunne 

blive overtjener på et tidspunkt eller få en lønforhøjelse” (Bilag A, s. 22). 

På baggrund heraf tolker vi, at hun kan have følt, at hun med sin arbejdsindsats burde være blevet 

forfremmet til overtjener eller have fået lønforhøjelse. Adspurgt hvorvidt hun oplevede, at de 

seksuelle krænkelser havde indflydelse på, at hun ikke blev forfremmet, svarer hun: “Ja, det tror jeg, 

fordi han er jo decideret gået til chefen og har brokket sig over, at jeg ikke gør mit arbejde ordentligt, 

hvilket jeg må erklære mig dybt uenig i. Og det tror jeg ikke, at han havde gjort, hvis jeg ikke havde 

afvist ham (...)” (Bilag A, s. 22-23). 



Side 79 af 125 
	

På baggrund heraf tolker vi, at de seksuelle krænkelser og følgevirkningerne heraf kan have påvirket 

Interviewperson As følelse af at have mulighed for at blive forfremmet. Således vurderer vi, at de 

seksuelle krænkelser kan have påvirket motivationsfaktoren “forfremmelsesmuligheder” (Herzberg, 

1959; 1974) negativt. Hermed vil skabelsen af tilfredshed og motivation hos den seksuelt krænkede 

medarbejder ifølge teorien hindres (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.10. Status  

Herzbergs (1959) hygiejnefaktor ”status” dækker over medarbejderens følelse af at have en status i 

virksomheden, som korrelerer med medarbejderens jobrolle. I afhandlingens interviews blev det 

afdækket, at flere interviewpersoner oplevede en ændring i deres status på arbejdspladsen i 

forbindelse med oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser. Vi vurderer det derfor relevant 

at belyse denne ændring. 

Interviewperson C fortæller, at hun oplevede at blive objektiviseret af chefen i forbindelse med de 

seksuelle krænkelser: “(...) jeg bliver jo sådan lidt gjort til et objekt for ham. (...) han bestemte jo 

bare, at han havde tilladelse til at [krænke mig seksuelt] (...)” (Bilag C, s. 13). Som følge heraf følte 

hun, at hendes status på arbejdspladsen blev lavere: “(...) der følte jeg, at min status blev lavere. (...) 

man følte sig ikke særligt meget værd” (Bilag C, s. 13). Ud fra dette tolker vi, at Interviewperson C, 

som følge af de seksuelle krænkelser, følte, at hendes status på arbejdspladsen var lavere, end hun 

havde oplevet i sin stilling forinden de seksuelle krænkelser. Vi vurderer hermed, at oplevelsen af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser kan have medført, at hun oplevede at have en lavere status, end 

hendes jobrolle foreskrev. 

Interviewperson E fortæller, at praktikantvejlederens seksuelle krænkelse, hvor han kildede hende, 

underminerede hendes ønske om at blive taget seriøst som journalist: “(...) jeg [ville] gerne tages 

seriøst som journalist (...), og det tror jeg lidt, at han (...) underminerer i den der situation (...). Fordi 

så begynder der jo bare at gå nogle rygter (...) om, at han vil noget med mig” (Bilag E, s. 2). Ud fra 

følgende citat tolker vi, at det er Interviewperson Es opfattelse, at denne type snak på arbejdspladsen 

betød, at hun i højere grad blev defineret ud fra sit udseende end sine kompetencer: 

“Og jeg føler, at hvis der var nogen, der skulle sige noget, der karakteriserede mig, så 

ville de sige noget med mit udseende, så ville de sige, (...) ”det var hende der, som alle 

mændene gerne ville have” (...). Det er jo ikke den måde, som jeg har lyst til at blive 
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kategoriseret på. (...) jo flere mænd der gør seksuelle tilnærmelser, jamen jo mere vil man 

også blive karakteriseret som en, som mændene gerne vil have” (Bilag E, s. 28). 

Interviewperson E fortæller, at denne følelse af ikke at blive taget seriøst som journalist i høj grad 

påvirkede hendes oplevede status på arbejdspladsen negativt (Bilag E). På baggrund heraf tolker vi, 

at hun, som følge af de seksuelle krænkelser, har følt, at hendes status på arbejdspladsen var lavere, 

end hendes stilling foreskrev. 

Også Interviewperson A fortæller, at hun grundet de seksuelle krænkelser oplevede en påvirkning på 

sin status på arbejdspladsen (Bilag A). I modsætning til Interviewperson C og E skyldtes dette dog 

ikke krænkeren eller krænkelserne selv, men snarere måden hvorpå det blev håndteret, da hun fortalte 

sin leder herom. Her oplevede hun ikke at blive taget seriøst, hvilket fik hende til at føle sig skrøbelig: 

“(...) man [kan] hurtigt komme til at føle sig lidt mindre. Altså at man er lidt mere 

skrøbelig, at man ikke kan klare det, (...) eller at man er for sart. (...) man kan godt få den 

der følelse af, ”nåh, du er ikke stor nok til at klare dig selv (...), så skal du have 

”voksenhjælp” til at klare det”. Og sådan burde det jo ikke være. Man burde jo kunne 

komme til sin leder (...). Men der synes jeg ikke, at jeg blev taget alvorligt” (Bilag A, s. 

21). 

På baggrund heraf tolker vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser og 

følgevirkningerne heraf for Interviewperson A kan have betydet, at hendes oplevede status på 

arbejdspladsen var lavere. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejderes opfattede status på arbejdspladsen negativt. Dette kan betyde, at de oplever at have en 

lavere status, end deres jobroller foreskriver, idet de forinden de seksuelle krænkelser oplevede at 

have højere status. 

Denne påvirkning kan skyldes, at den seksuelt krænkede medarbejdere som følge af de seksuelle 

krænkelser kan opleve at blive objektiviseret, at miste deres selvbestemmelse samt ikke at blive taget 

seriøst på arbejdspladsen. Dette kan siges at have været tilfældet for Interviewperson C og E. 

Ydermere kan det påvirke den seksuelt krænkede medarbejders oplevede status negativt, hvis 

medarbejderen oplever ikke at blive taget seriøst, når denne søger hjælp til at håndtere de seksuelle 

krænkelser. Vi vurderer således, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 
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hygiejnefaktoren “status” negativt for seksuelt krænkede medarbejdere, hvilket ifølge teorien vil 

skabe øget utilfredshed (Herzberg, 1959; 1974). 

 

5.2.11. Jobsikkerhed 

Herzbergs hygiejnefaktor “jobsikkerhed” dækker over medarbejderens følelse af at være sikker på at 

kunne beholde sit job (Herzberg, 1959). Da nogle af afhandlingens interviewpersoner fortalte om 

deres følelse af jobsikkerhed, vurderer vi det relevant at belyse, hvordan oplevelsen af at blive udsat 

for seksuelle krænkelser kan påvirke denne hygiejnefaktor. 

Interviewperson D fortæller, at hun ønskede at beholde sit job: “(...) jeg ville gerne beholde mit 

arbejde, og det var god løn” (Bilag D, s. 2). Hun fortæller samtidig, at hun havde lyst til at sige fra 

overfor de seksuelle krænkelser, som chefen udsatte hende for (Bilag D). Ud fra følgende citat tolker 

vi, at hun frygtede at miste sit job i tilfælde af, at hun sagde fra: “(...) [en] anden [tjener] blev fyret, 

fordi hun sagde fra. Så vi turde heller ikke at sige noget (...)” (Bilag D, s. 1-2). På baggrund heraf 

vurderer vi, at hun grundet de seksuelle krænkelser i lavere grad følte sig sikker på at kunne beholde 

sit job. Dette skyldes, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have medført, at 

hun, for at beholde sit job, følte sig nødsaget til at acceptere en adfærd, som hun ønskede at sige fra 

overfor. 

Interviewperson B fortæller ligeledes, at hun ønskede at sige fra overfor den seksuelt krænkende 

adfærd, som hun oplevede at blive udsat for af sin chef (Bilag B). Ligesom Interviewperson D var 

hun dog bange for, om dette kunne få konsekvenser for hendes ansættelsesforhold: “(...) man bliver 

puttet i en position, hvor man ikke kan sige fra, og hvor man er bange for, hvad det får af konsekvenser 

for en, for [krænkeren] er jo den mand, der ligesom har indflydelse på ens evaluering og i det hele 

taget ens ansættelsesforhold” (Bilag B, s. 2). Interviewperson B fortæller, at der var stor konkurrence 

blandt praktikanterne om at blive ansat efter endt praktikperiode: 

“(...) det er også en enormt konkurrencepræget branche og arbejdsplads, så når du kommer ind 

som praktikant, så er det sådan et ræs om, hvem der får ansættelse og freelancekontrakter og så 

videre bagefter. Så du har jo ikke lyst til at være den, der stiller dig på tværs og skaber ravage og 

problemer på en arbejdsplads” (Bilag B, s. 4). 
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På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson Bs frygt for, at de seksuelle krænkelser og hendes 

reaktion herpå kunne få negative konsekvenser for hendes ansættelsesforhold, kan forøges, idet hun 

oplevede denne konkurrence. Disse forhold genkender vi hos Interviewperson E, som udtaler: 

“(...) det er en branche, der er svær at få et job i, og [praktikken] er den bedste indgang 

til at få et job (...). Alt hvad jeg gjorde, var med tanke på, ”kan det på nogen måde 

forhindre mig i at blive ansat efterfølgende?” (...). Hvis jeg blev uvenner med 

[praktikantvejlederen], (...) kunne han så finde på at gå til en chef og sige, ”hende der 

skal vi ikke ansætte” (...)?” (Bilag E, s. 4). 

På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson B og E ønskede at reagere på de seksuelle krænkelser, 

som de oplevede at blive udsat for, hvilket kan have ført til overvejelser om og frygt for, hvorvidt 

dette kunne få konsekvenser for deres ansættelsesforhold. Således vurderer vi, at oplevelsen af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser kan have medført, at Interviewperson B og E i lavere grad følte 

sig sikre på at kunne beholde deres job. 

Også Interviewperson A fortæller, at hun oplevede en ændring i sin følelse af jobsikkerhed. Som 

beskrevet (se s. 62) oplevede hun, som følge af de seksuelle krænkelser, at modtage advarsler fra sin 

arbejdsgiver. Hun fortæller i denne forbindelse, at hun ikke følte, at hun kunne sige fra overfor 

overtjenerens adfærd, da hun var bange for, at han ville klage over hende igen: “(...) jeg [kan] jo 

heller ikke sige til ham, at han er en idiot, hvis han rører ved mine hofter. Altså fordi så går han jo 

bare til lederen og siger, at jeg ikke gør, som han beder mig om” (Bilag A, s. 9). 

Ud fra følgende citat tolker vi, at hun endvidere følte sig usikker på at kunne beholde sit job, da hun 

følte, at ledelsen opfattede hende som besværlig, fordi hun havde henvendt sig til sin leder vedrørende 

de seksuelle krænkelser: 

“Nogle gange føltes det også som om, at de bare gerne ville af med mig, fordi jeg var for 

besværlig at have. Det var den følelse, som jeg fik, efter at jeg (...) havde snakket med 

dem om, at (...) han var grænseoverskridende (...). Jeg begyndte ligesom at frygte (...), at 

de kunne jo bare finde på en dårlig undskyldning og give mig den tredje [advarsel], og 

så havde jeg jo bare ikke noget arbejde” (Bilag A, s. 14). 
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Vi tolker på baggrund heraf, at de seksuelle krænkelser og følgevirkningerne heraf fik 

Interviewperson A til at frygte, at hun ville miste sit arbejde. Hermed vurderer vi, at oplevelsen af at 

blive udsat for seksuelle krænkelser kan have mindsket hendes følelse af jobsikkerhed. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejderes følelse af jobsikkerhed negativt på flere måder. Seksuelt krænkede medarbejdere kan 

opleve frygt for, at det vil have konsekvenser for deres ansættelsesforhold i tilfælde af, at de siger fra 

overfor eller reagerer på de seksuelle krænkelser. Således vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat 

for seksuelle krænkelser kan medføre overvejelser og frygt hos medarbejderne relateret til deres 

jobsikkerhed. Dette kan siges at have været tilfældet for Interviewperson D, B, E og A. 

Ydermere kan seksuelt krænkede medarbejderes følelse af jobsikkerhed påvirkes negativt, idet de kan 

opleve at modtage advarsler som følge af de seksuelle krænkelser og deres reaktion herpå. Dette så 

vi hos Interviewperson A, som frygtede, at ledelsen ville finde en undskyldning for at fyre hende, 

fordi de opfattede hende som besværlig. Vi vurderer hermed, at oplevelsen af at blive udsat for 

seksuelle krænkelser kan påvirke hygiejnefaktoren “jobsikkerhed” negativt, hvormed den seksuelt 

krænkede medarbejder ifølge Herzberg (1959; 1974) kan opleve øget utilfredshed. 

 

5.2.12. Arbejdsvilkår 

Herzbergs (1959) hygiejnefaktor ”arbejdsvilkår” dækker over medarbejderens følelse af, at de fysiske 

rammer for jobbets udførelse er tilstrækkelige, herunder ventilation, lys, plads, arbejdsredskaber samt 

andre miljømæssige forhold. Flere af afhandlingens interviewpersoner nævnte fysiske forhold på 

arbejdspladserne, da de fortalte om deres oplevelser med seksuelle krænkelser. Af denne årsag 

vurderer vi det relevant at belyse, hvordan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen kan påvirke deres opfattelse af arbejdspladsens arbejdsvilkår. 

Interviewperson D fortæller om en smal passage på sin arbejdsplads, hvor det var vanskeligt at undgå 

de seksuelle krænkelser, som hendes chef udsatte hende for: “(...) han [stillede] sig tit i en lille åbning 

ved disken (...), hvor man skulle gå igennem for at gå ud i køkkenet. Så stod han der, så man ikke 

kunne komme forbi, medmindre at man gned sig op af ham, og han ville jo ikke flytte sig, for det var 

meningen“ (Bilag D, s. 1). Idet denne smalle passage således kan siges at have muliggjort og 

rammesat disse seksuelle krænkelser, tolker vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser 

kan have medført en ændring i Interviewperson Ds opfattelse af denne passage. Vi tolker, at hun som 
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følge af de seksuelle krænkelser kan have oplevet, at denne smalle passage ikke var tilstrækkelig til 

at udføre sit arbejde uden at blive udsat for seksuelle krænkelser. En passage, der ellers kunne opfattes 

neutralt af medarbejderen, kan således opfattes problematisk grundet forekomsten af seksuelle 

krænkelser. 

Interviewperson F fortæller ligeledes, at hun i sin stilling som tjener oplevede, at der var en smal 

passage, som hun ikke kunne lide at gå igennem: “Jeg brød mig især ikke om at gå ud til opvasken, 

som lå lige ved siden af køkkenet, hvor der var sådan et lille bitte smalt stykke” (Bilag F, s. 26). Ud 

fra følgende citat tolker vi, at dette skyldtes de seksuelle krænkelser, som kokken udsatte hende for: 

“(...) den der smalle gang går både kokkene og tjenerne ud af helt vildt mange gange, men jeg skulle 

være så opmærksom på, om det var [kokken], fordi han gned sig op af én, eller han grinte” (Bilag F, 

s. 27). På baggrund heraf tolker vi, at de seksuelle krænkelser kan have ændret Interviewperson Fs 

opfattelse af de fysiske rammer for arbejdets udførelse således, at hun ikke længere opfattede denne 

smalle passage som tilstrækkelig. 

I jobbet som piccoline oplevede Interviewperson F, at chefen udsatte hende for seksuelle krænkelser 

i arbejdspladsens kopirum (se s. 57). Hun nævner i denne forbindelse rummets størrelse som en 

faktor, der gjorde chefens tilstedeværelse mere ubehagelig: “Jeg kan huske, at jeg syntes, at det var 

virkelig ubehageligt, fordi det var sådan et lille rum” (Bilag F, s. 1). Endvidere fortæller hun, at der 

var flere steder, som hun ikke havde lyst til at opholde sig sammen med chefen: “(...) der var en masse 

små rum, så der var flere steder, hvor jeg tænkte, at jeg ikke ville stå ved siden af ham” (Bilag F, s. 

16). På baggrund heraf tolker vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have 

påvirket Interviewperson Fs opfattelse af små rum på arbejdspladsen således, at hun ikke længere har 

fundet disse tilstrækkelige for arbejdets udførelse. 

Samme interviewperson fortæller ydermere, at hun ikke havde lyst til at befinde sig på chefens kontor, 

da det lå et afsides sted: “(...) jeg [havde] aldrig lyst til at gå ind på hans kontor, for hvis man snakker 

dernede, er der ikke nogen, der kan høre det, fordi hans kontor lå lidt afsides nede i hjørnet. Der kan 

jeg huske, at hvis jeg vidste, at han var alene dernede, så gad jeg ikke gå derned” (Bilag F, s. 4). Vi 

tolker herudfra, at Interviewperson F ikke havde lyst til at befinde sig på chefens kontor på grund af 

de seksuelle krænkelser, som han udsatte hende for. Hermed vurderer vi, at oplevelsen af at blive 

udsat for seksuelle krænkelser kan have ændret Interviewperson Fs opfattelse af afsides områder på 

arbejdspladsen således, at hun ikke længere fandt disse tilstrækkelige for udførelsen af sit arbejde. 
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Som beskrevet (se s. 66) kan Interviewperson E, som følge af de seksuelle krænkelser, have følt sig 

nødsaget til at forsøge at undgå bestemte personer og situationer på sin arbejdsplads. Vi tolker, at 

dette har været tilfældet i situationer, hvor hun har skullet være alene med visse kolleger: “Jeg har 

måske også endda sagt nej til nogle opgaver, hvis det betød, at jeg skulle sidde i en bil i lang tid med 

en, som jeg syntes, var klam” (Bilag E, s. 21). På baggrund heraf tolker vi, at de seksuelle krænkelser 

kan have medført, at Interviewperson E opfattede det problematisk at skulle være alene i en bil med 

visse kolleger. Vi vurderer således, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have 

ændret hendes opfattelse af denne fysiske ramme for arbejdets udførelse på en sådan måde, at hun 

ikke længere har fundet den tilstrækkelig. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have en 

negativ påvirkning på seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af, hvorvidt de fysiske rammer for 

arbejdets udførelse er tilstrækkelige. Denne påvirkning kan opstå, idet medarbejdere kan opleve ikke 

at kunne undgå at blive udsat for seksuelle krænkelser, idet de skal bevæge sig gennem smalle 

passager. Hermed kan den seksuelt krænkede medarbejder opleve, at smalle passager ikke længere er 

tilstrækkelige for arbejdets udførelse. Dette kan siges at have været tilfældet for Interviewperson D 

og F. Den negative påvirkning kan ydermere opstå, idet medarbejdere, grundet de seksuelle 

krænkelser, kan opleve behov for at undgå at befinde sig i små rum med krænkeren, da disse forbindes 

med ubehag. Dette så vi hos Interviewperson F. 

Seksuelt krænkede medarbejderes opfattelse af arbejdspladsens fysiske rammer kan endvidere 

påvirkes negativt, idet de kan opleve større ubehag ved og risiko for at blive udsat for seksuelle 

krænkelser på lokationer, der har en afsides placering. Dette kan have været tilfældet for 

Interviewperson F og B. Vi vurderer hermed, at fysiske rammer, der ellers kunne opfattes neutralt af 

medarbejderen, kan opleves problematiske og utilstrækkelige for arbejdets udførelse, idet 

medarbejderne oplever at blive udsat for seksuelle krænkelser. Således vurderer vi, at oplevelsen af 

at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke hygiejnefaktoren “arbejdsvilkår” (Herzberg, 1959; 

1974) negativt. Ifølge teorien vil en sådan påvirkning øge medarbejderens utilfredshed (Herzberg, 

1959; 1974). 
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5.2.13. Politikker & procedurer 

Herzbergs (1959) hygiejnefaktor ”virksomhedens politikker og procedurer” dækker over 

medarbejderens følelse af at være positiv overfor virksomhedens politikker samt at være bekendt med 

ledelsens procedurer. Afhandlingens interviewpersoner blev spurgt ind til deres kendskab til og 

opfattelse af virksomhedens politikker og procedurer i forbindelse med seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen. På baggrund heraf vurderer vi det relevant at belyse, hvordan oplevelsen af at blive 

udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket medarbejdernes opfattelse af disse politikker og 

procedurer. 

Alle seks interviewpersoner fortalte, at de ikke var bekendt med, at deres respektive arbejdspladser 

havde nogen politikker eller procedurer vedrørende seksuelle krænkelser (Bilag A; Bilag B; Bilag C; 

Bilag D; Bilag E; Bilag F). Interviewperson C fortæller, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle få 

hjælp, da hun oplevede at blive udsat for sådanne krænkelser: “(...) [jeg] anede bare ikke, hvem jeg 

skulle gå til, altså jeg havde ingen idé om, hvor jeg skulle henvende mig (...)” (Bilag C, s. 19). Vi 

tolker, at hendes manglende viden om, hvordan hun skulle få hjælp af virksomheden til dette, kan 

skyldes, at hun ikke havde kendskab til, at virksomheden havde nogen politikker eller procedurer 

vedrørende seksuelle krænkelser. 

Dette genkender vi hos Interviewperson A, som udtaler: “(...) der stod jo ikke nogen som helst steder, 

hvordan man gør [når man oplever seksuelle krænkelser]. (...) så kan man jo også godt stå der og 

føle, ”altså er det mig, der er forkert på den? (...) Kan jeg overhovedet gøre noget, eller må jeg bare 

finde mig i det? (...)”” (Bilag A, s. 21-22). Ud fra dette citat tolker vi endvidere, at virksomhedens 

manglende politikker og procedurer om seksuelle krænkelser kan have medført, at Interviewperson 

A tvivlede på sig selv, da hun oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser. Således vurderer vi, 

at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have medført, at Interviewperson C og A 

ikke oplevede deres respektive virksomheders politikker og procedurer som tilstrækkelige. 

Interviewperson B kan ligeledes have oplevet, at den manglende information om politikker og 

procedurer om seksuelle krænkelser medførte, at hun ikke vidste, hvem hun skulle henvende sig til 

for at få hjælp, hvilket gjorde hende forvirret. Dette tolker vi ud fra følgende citat: 

“(...) det betød, at man jo helt klart følte sig mere forvirret. Dels er der det praktiske i, 

jamen hvor skal man gå hen, hvis man endelig samler sig mod til at gå videre med det. 
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Men jeg tror sådan set også, at der er sådan en tendens til, at man ikke går videre med 

det, fordi man ikke er blevet præsenteret for det” (Bilag B, s. 16). 

Denne udtalelse kan indikere, at den manglende information om politikker og procedurer ydermere 

kan have resulteret i, at Interviewperson B ikke gik til virksomheden for at få hjælp til at håndtere de 

seksuelle krænkelser. Hun forklarer endvidere, at den manglende information om politikker og 

procedurer om seksuelle krænkelser gav hende indtryk af, at virksomheden ikke tog seksuelle 

krænkelser alvorligt: “(...) hvis jeg for eksempel var blevet præsenteret for en politik omkring chikane 

(...), så havde jeg da haft en følelse af, at det var noget, som de tog alvorligt” (Bilag B, s. 11). Vi 

vurderer således, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have påvirket 

Interviewperson Bs opfattelse af virksomhedens politikker og procedurer på en sådan måde, at hun 

ikke længere har fundet dem tilstrækkelige. 

Sammenfattende kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan have en 

negativ påvirkning på medarbejderes opfattelse af virksomheders politikker og procedurer. Denne 

påvirkning kan opstå, idet seksuelt krænkede medarbejdere kan opleve ikke at have kendskab til den 

pågældende virksomheds politikker og procedurer vedrørende seksuelle krænkelser. Hermed kan 

medarbejderne opleve ikke at vide, hvordan de kan få hjælp til at håndtere de seksuelle krænkelser, 

som de oplever at blive udsat for, hvilket var tilfældet for Interviewperson C, A og B. Dette kan 

endvidere medføre, at seksuelt krænkede medarbejdere oplever forvirring eller tvivl på sig selv, som 

vi så hos Interviewperson A og B. 

Det manglende kendskab til politikker og procedurer om seksuelle krænkelser kan tilmed betyde, at 

medarbejdere kan opleve, at virksomheden ikke tager seksuelle krænkelser alvorligt. Dette kan 

medføre, at medarbejdere fravælger at henvende sig til virksomheden, når de oplever at blive udsat 

for seksuelle krænkelser, som det var tilfældet for Interviewperson B. Vi vurderer således, at 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan medføre, at medarbejdere kan opleve 

virksomhedens politikker og procedurer som utilstrækkelige. Hermed kan det siges, at de seksuelle 

krænkelser kan påvirke hygiejnefaktoren “virksomhedens politikker og procedurer” (Herzberg, 1959; 

1974) negativt. Ifølge Herzberg (1959; 1974) vil en sådan påvirkning føre til øget utilfredshed blandt 

disse medarbejdere. 
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5.2.14. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse vurderer vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle 

krænkelser kan påvirke medarbejderes jobtilfredshed på flere måder. Der kan forekomme en positiv 

påvirkning af hygiejnefaktoren “sociale relationer”, idet seksuelt krænkede medarbejdere kan opleve 

et styrket fællesskab på arbejdspladsen som følge af, at de kan dele deres oplevelser med kolleger. 

Der kan dog forekomme negative påvirkninger af hygiejnefaktorerne “sociale relationer”, 

“supervision”, “status”, “jobsikkerhed”, “arbejdsvilkår” samt “virksomhedens politikker og 

procedurer”, hvilket ifølge teorien vil medføre øget utilfredshed blandt medarbejderne (Herzberg, 

1959; 1974). Ydermere kan de seksuelle krænkelser medføre, at motivationsfaktorerne “ansvar”, 

“selve arbejdet”, “præstation”, “udviklingsmuligheder”, “anerkendelse” samt 

“forfremmelsesmuligheder” påvirkes negativt. Dette vil ifølge teorien hindre skabelsen af tilfredshed 

og motivation hos medarbejderne (Herzberg, 1959; 1974). Vi vurderer på baggrund heraf, at 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser i høj grad kan påvirke medarbejderes 

jobtilfredshed negativt. Denne påvirkning kan både resultere i øget utilfredshed samt en hindring af 

skabelsen af tilfredshed og motivation hos seksuelt krænkede medarbejdere. 

 

5.3. Analysedel 3 

Vi har nu undersøgt måden, hvorpå oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

medarbejderes jobtilfredshed, og fandt, at seksuelle krænkelser kan påvirke denne negativt. I dette 

afsnit søger vi at besvare afhandlingens tredje underspørgsmål: Hvordan kan underliggende 

magtstrukturer i virksomheder påvirke, hvordan medarbejdere agerer i forbindelse med at blive udsat 

for seksuelle krænkelser? Til dette formål vil Bourdieus magtteori (Mik-Meyer & Villadsen, 2007; 

Wilken, 2006) benyttes som forklaringsramme til afhandlingens interviewpersoners oplevelser. 

Denne teoretiske ramme muliggør at belyse interviewpersonernes udtalelser om deres håndtering af 

og reaktion på at blive udsat for seksuelle krænkelser. Denne analysedel vil efterfølgende benyttes 

som baggrund for skabelsen af forslag til, hvordan virksomheder kan søge at mindske de negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser, som vi fandt i analysedel 2. 
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5.3.1. Felter 

For at kunne anvende Bourdieus magtteori (Mik-Meyer & Villadsen, 2007; Wilken, 2006) findes det 

indledningsvist væsentligt at definere de felter, som interviewpersonerne kan siges at have indgået i. 

Det fremgår af afhandlingens empiri, at alle interviewpersoner oplevede at blive udsat for seksuelle 

krænkelser på deres respektive arbejdspladser, hvorfor blikket rettes mod de pågældende 

virksomheder. Hver enkelt af disse virksomheder kan siges at udgøre et socialt rum, hvori alle 

virksomhedens medarbejdere indgår. Således er alle virksomhedens medarbejdere relateret til 

hinanden i kraft af deres positioner i virksomheden, hvilket ifølge Bourdieu er afgørende for at kunne 

betegne et socialt rum som et felt (Wilken, 2006). Endvidere er det udelukkende muligt at være en 

del af dette sociale rum, såfremt man er ansat i virksomheden. Hermed kan det siges, at 

virksomhederne udgør en afgrænset del af samfundet, hvilket ifølge Bourdieu er definerende for et 

felt (Wilken, 2006). På baggrund heraf vurderer vi, at interviewpersonerne kan siges at have ageret 

indenfor hver deres felt, som udgjordes af den virksomhed, hvori de oplevede at blive udsat for 

seksuelle krænkelser. 

 

5.3.2. Felternes doxa  

Vi nu har argumenteret for, at virksomhederne, hvori afhandlingens interviewpersoner blev udsat for 

seksuelle krænkelser, kan betragtes som felter. Dette muliggør at undersøge interviewpersonernes 

opfattelser af, hvad disse felters doxa, i relation til seksuelle krænkelser, er. Undersøgelsen af 

felternes doxa gør det muligt efterfølgende at belyse hvilke forhold, som kan have påvirket måden, 

hvorpå interviewpersonerne agerede i forbindelse med de seksuelle krænkelser. Ifølge Bourdieu  

udgøres et felts doxa af den tavse viden samt de underliggende sandheder, som eksisterer i et felt 

(Mik-Meyer & Villadsen, 2007). 

Flere af afhandlingens interviewpersoner fortæller, at de blandt virksomhedens medarbejdere 

oplevede en generel stiltiende accept af seksuelle krænkelser. Dette oplevede Interviewperson B, som 

forklarer, at tilstedeværelsen af den accepterende kultur var mere ubehagelig end selve den seksuelle 

krænkelse, som hun blev udsat for: 

“(...) det der med at indordne sig efter den kultur, synes jeg egentlig, var det mest 

problematiske. Altså der var sådan en form for accept af, at det bare er en chef, der er 
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lidt grænseoverskridende eller fysisk, og det skal man affinde sig med (...). Altså det synes 

jeg, var mere ubehageligt end massagen i sig selv” (Bilag B, s. 3). 

Dette kan tyde på, at der blandt virksomhedens medarbejdere kan have eksistereret en tavs viden om, 

at man ikke siger fra overfor seksuelle krænkelser, hvorfor vi vurderer, at denne accepterende adfærd 

kan være en del af feltets doxa. 

Ligeledes forklarer Interviewperson E, at medarbejderne på hendes arbejdsplads alle var bevidste om, 

at den menige journalist, som skrev upassende SMS’er til Interviewperson E, havde en seksuelt 

krænkende adfærd. Til trods for dette valgte ingen af medarbejderne at gøre noget for at stoppe det: 

“Det var det ry, som han havde, og han havde også gjort andre ting overfor andre kvinder 

på redaktionen, som var ulækkert, så alle havde bare sådan en holdning til ham med, at 

han var også bare lidt klam. (...) vi [har] alle sammen bare vidst, at han var klam, for det 

har vi jo gået og snakket om, men der er ikke nogen, der har tænkt, at der nok skulle gøres 

noget ved, at han var så klam” (Bilag E, s. 10). 

Dette kan tyde på, at der, ligesom for Interviewperson B, kan have været en tavs viden blandt 

medarbejderne på Interviewperson Es arbejdsplads, som indbefatter, at man indbyrdes kan tale om 

de seksuelle krænkelser, men at det ikke er noget, som man skal handle på. Disse forhold genkender 

vi hos Interviewperson D, som udtaler: 

“(...) jeg tror egentlig, at det påvirkede os ret meget, men vi snakkede jo meget om det 

alle pigerne på arbejdet, og var sådan, ”ej, han er også bare fucking klam”, og ”ej, 

gjorde han det ved dig? Han gjorde sådan her ved mig”, og sådan ”han skal bare holde 

fingrene væk” (...). Så det har helt sikkert fyldt rigtig meget, der er bare ikke nogen af os, 

der har gjort noget ved det” (Bilag D, s. 4). 

På baggrund af Interviewperson D og Es oplevelser tolker vi således, at der også på deres 

arbejdspladser har været en accepterende adfærd overfor seksuelle krænkelser, hvilket kan have været 

en del af disse felters doxa. 

Interviewperson C var sammen med sin chef, der udsatte hende for seksuelle krænkelser, de eneste 

to medarbejdere på arbejdspladsen, og hun havde samtidig et begrænset kendskab til øvrige ansatte i 

virksomheden (Bilag C). Herved oplevede Interviewperson C ikke, at der var andre medarbejdere til 

at udtrykke hvilke underforståede sandheder, der var på arbejdspladsen. Interviewperson C forklarer 
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dog, at hun i forbindelse med et kursus med andre af butikskædens ansatte oplevede seksuelt 

krænkende adfærd fra en distriktschef (Bilag C). Hun fortæller, at dette medførte, at hun i lavere grad 

ønskede at fortælle nogen i virksomheden om de seksuelle krænkelser, som hun blev udsat for af sin 

chef: “(...) når der også allerede kommer noget [seksuelt krænkende adfærd] fra højere oppe i samme 

firma, så ved jeg ikke, om jeg var gået til nogen [med mine oplevelser]” (Bilag C, s. 7). 

Herudfra tolker vi, at Interviewperson C kan have haft en opfattelse af, at seksuelle krænkelser var 

en generel eller normal adfærd blandt ledere i virksomheden. Denne opfattelse kan være opstået, idet 

hun, i sin omgang med to af virksomhedens ledere, oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Vi vurderer således, at feltets doxa kan have indebåret en underforstået sandhed om, at seksuelt 

krænkende adfærd er acceptabel, idet ingen af virksomhedens øvrige ansatte eller ledere har stoppet 

denne adfærd. 

Det fremgår af afhandlingens empiri, at ingen af interviewpersonerne oplevede, at virksomhedens 

øvrige ansatte gjorde noget for at stoppe de seksuelle krænkelser, som interviewpersonerne blev udsat 

for (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D, Bilag E; Bilag F). Interviewperson F forklarer f.eks., at hun 

i sin stilling som piccoline blev udsat for seksuelle krænkelser, som blev overværet af andre 

medarbejdere. Hun oplevede, at ingen reagerede på disse seksuelle krænkelser til trods for, at hun 

fandt dem grænseoverskridende: 

“(...) [chefen] spurgte ind til, hvad jeg havde lavet i byen, om jeg havde fået scoret en 

masse lækre fyre. (...) han har jo også spurgt om sådan noget til frokost foran ti andre 

mennesker, og der er ikke nogen, der studser over det, selvom jeg syntes, at det var mega 

grænseoverskridende (...)” (Bilag F, s. 5). 

Ligeledes oplevede hun i sin stilling som tjener, at flere medarbejdere, der overværede de seksuelle 

krænkelser, som hun blev udsat for, ikke gjorde noget ved dette: “Der kunne jeg bare ikke lade være 

med at tænke, ”okay, normalt er [I] helt på, mega rapkæftede, skal altid lave jokes, og lige nu står I 

fire mænd og kigger den anden vej, mens han [taler seksuelt krænkende] til mig. Hvorfor er der ikke 

nogen af jer, der siger noget?” (Bilag F, s. 20). På baggrund heraf tolker vi, at der kan have været en 

underforstået sandhed i begge disse virksomheder om, at man ikke bør blande sig, såfremt andre 

udsættes for seksuelt krænkende adfærd. Vi vurderer, at denne underforståede sandhed kan have 

været en del af felternes doxa. 
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En sådan underforstået sandhed genkender vi i Interviewperson As oplevelse med seksuelle 

krænkelser. Hun forklarer, at hun oplevede en manglende forståelse blandt virksomhedens ledere for, 

at deres håndtering af hendes henvendelse ikke var tilstrækkelig til at stoppe de seksuelle krænkelser: 

“Hvis man bliver gjort opmærksom på, at der foregår sådan noget, så må man jo finde ud af, hvad 

fanden man så gør ved det. Man kan jo ikke bare sige ”nu har jeg taget en snak med ham, så går det 

jo fint”. Det gør det jo ikke. Specielt ikke, hvis det er én i en lederrolle” (Bilag A, s. 11). Vi tolker på 

baggrund heraf, at Interviewperson A kan have oplevet, at der eksisterede en underforstået sandhed 

blandt virksomhedens ledere om, at seksuelle krænkelser ikke krævede håndtering. Hermed vurderer 

vi, at dette felts doxa kan have indebåret en forståelse om, at man ikke bør reagere i tilfælde af, at 

man oplever andre blive udsat for seksuelle krænkelser. 

Det kan på baggrund af ovenstående siges, at den eksisterende doxa i de felter, hvori 

interviewpersonerne blev udsat for seksuelle krænkelser, kan have indebåret en forståelse af, at man 

accepterer og tillader seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Herudover kan felternes doxa indebære 

en generel holdning til, at man ikke skal involvere sig, såfremt man oplever andre blive udsat for 

seksuelle krænkelser. 

 

5.3.3. Dominerende individer 

Det fremgår af ovenstående afsnit, at flere af afhandlingens interviewpersoner stiller sig uforstående 

overfor, hvorfor der ikke var nogen på arbejdspladsen, som gjorde noget for at stoppe den seksuelt 

krænkende adfærd. Vi tolker på baggrund heraf, at interviewpersonerne ikke ønskede denne adfærd 

på deres arbejdspladser. Af denne årsag finder vi det interessant at undersøge, hvilke forhold, der 

påvirkede deres mulighed for selv at stoppe de seksuelle krænkelser og derigennem ændre felternes 

doxa. 

Bourdieu beskriver, at et felts doxa fastholdes og bestemmes af feltets dominerende individer (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007). Et felts dominerende individer defineres ud fra deres tilegnelse af 

kapitaler, som indebærer adgangen til de ressourcer og kilder, der fører til indflydelse og magt i det 

givne felt (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Det fremgår af afhandlingens empiri, at samtlige 

interviewpersoner belyser de hierarkiske og sociale forhold, som de oplevede i de pågældende 

virksomheder (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Herudover nævner ingen 

interviewpersoner aspekter relateret til økonomisk eller kulturel kapital, hvorfor vi udelukkende 
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finder interviewpersonernes symbolske og sociale kapital indenfor de givne felter mulige at 

undersøge. 

Symbolsk kapital omfatter ifølge Bourdieu et individs prestige, ry og anerkendelse i et givent felt 

(Wilken, 2006). Det fremgår af afhandlingens empiri (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; 

Bilag F), at alle seks interviewpersoner belyser deres hierarkiske placering i virksomheden, hvori de 

oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser. 

I denne forbindelse fortæller Interviewperson A, at såfremt hun sagde fra overfor de seksuelle 

krænkelser, som overtjeneren udsatte hende for, kunne han få hende fyret: “Jeg vidste jo godt, at hvis 

han går til chefen (...), så var det jo bare mig, de ville skille sig af med, fordi jeg var den laveste af 

os to” (Bilag A, s. 26). Vi tolker ud fra dette, at Interviewperson A oplevede, at hun ville blive 

forfordelt på grund af sin lavere hierarkiske position i virksomheden. Dette kan tyde på, at 

Interviewperson A har oplevet, at hendes position var forbundet med en lav grad af prestige og 

anerkendelse. Hermed vurderer vi, at Interviewperson A kan have besiddet en lav grad af symbolsk 

kapital indenfor dette felt. 

Interviewperson F nævner, at arbejdspladsen, hvor hun var ansat som piccoline, i høj grad var præget 

af en hierarkisk struktur, som medførte, at man med en høj stilling var immun overfor eventuelle 

klager: 

“(...) det er en meget hierarkisk arbejdsplads. Og jeg ved fra tidligere eksempler, at hvis 

man klager over en person – uden at det handler om seksuel chikane eller krænkelser, 

men bare over, at de ikke kan udføre sine arbejdsopgaver ordentligt – og hvis de har en 

højtstående stilling, så er der bare ikke noget at gøre” (Bilag F, s. 11-12). 

Dette tyder på, at Interviewperson F har oplevet, at medarbejdere med en høj hierarkisk position var 

hævet over de resterende medarbejdere på arbejdspladsen. Herigennem vurderer vi, at en høj 

hierarkisk position kan have medført høj symbolsk kapital i denne virksomhed, idet positionens 

medfølgende anerkendelse og prestige kan have givet magt til at have uhensigtsmæssig adfærd uden 

at blive holdt ansvarlig herfor. Interviewperson F udtaler ydermere: “Jeg vidste også, at jeg var 

nederst i fødekæden” (Bilag F, s. 1). På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson F, grundet sin 

position, oplevede at være nederst i virksomhedens hierarki, hvormed vi vurderer, at hun kan have 

oplevet at besidde en lav grad af symbolsk kapital indenfor det pågældende felt. 
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Interviewperson C forklarer, at hun, grundet sin lave hierarkiske position i virksomheden, accepterede 

chefens præmisser, som indebar, at hun blev udsat for seksuelle krænkelser: “Det hele er sådan lidt 

på [chefens] præmisser, og han bestemte jo bare, at han havde tilladelse til at [krænke mig seksuelt]. 

Så man var jo sådan lidt i en situation, hvor man bare var nederst i hierarkiet” (Bilag C, s. 13). 

Herudfra tolker vi, at Interviewperson C kan have oplevet, at chefens stilling var mere prestigefyldt 

end hendes egen, hvorfor hun indordnede sig hans præmisser. Vi vurderer hermed, at Interviewperson 

C, i kraft af sin lave hierarkiske og mindre prestigefyldte position, kan have haft en lav grad af 

symbolsk kapital i feltet. 

Også Interviewperson B kan siges at have indordnet sig arbejdspladsens præmisser. Dette kan ses, 

idet hun ikke oplevede det muligt at gøre noget ved den seksuelt krænkende adfærd, fordi 

medarbejdere med højere stillinger accepterede denne: 

“Man var jo helt klart bange for, at hvis der sidder både redaktører (...) og nogen, som 

havde højere stillinger end mig, som på en eller anden måde accepterer den her adfærd, 

eller i hvert fald ikke har lyst til at sanktionere den eller gå videre med den, hvorfor skulle 

jeg så kunne? Altså jeg er jo bare en ny praktikant” (Bilag B, s. 9). 

På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson B følte sig begrænset af sin lavere position i 

virksomhedens hierarki. Dette kan indikere, at Interview B har oplevet, at medarbejdere med højere 

stillinger havde mere prestige og anerkendelse i virksomheden. Vi genkender denne oplevelse hos 

Interviewperson E, som udtaler: “(...) jeg har altid følt en distance til (...) både chefer og [menige] 

journalister. Jeg har altid følt, mens jeg var praktikant, at jeg var mindre værd og i hvert fald længere 

nede i hierarkiet” (Bilag E, s. 25). Vi vurderer således, at både Interviewperson B og E kan have haft 

en lav grad af symbolsk kapital i deres felter, idet deres stillinger i virksomhedernes hierarki var 

lavere end andre medarbejderes. 

Sammenfattende vurderer vi på baggrund af ovenstående, at afhandlingens interviewpersoner, i kraft 

af deres stillinger, kan have oplevet at besidde en lav hierarkisk position i de pågældende 

virksomheder. Dette kan have betydet, at de i lav grad har besiddet symbolsk kapital indenfor deres 

respektive felter. 

Bourdieu forklarer endvidere, at en vigtig kilde til magt er et individs sociale kapital, som relaterer 

sig til individets sociale netværk i det givne felt (Wilken, 2006). Et socialt netværk tager ifølge 

Bourdieu tid at opbygge og pleje (Wilken, 2006). Det fremgår af afhandlingens empiri, at samtlige 
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interviewpersoner oplevede at blive seksuelt krænket indenfor de første måneder af deres ansættelse 

i virksomhederne (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). 

Interviewperson F nævner f.eks., at hun gennem hele sin ansættelse i virksomheden, hvor hun 

arbejdede som piccoline, blev udsat for seksuelle krænkelser af chefen: ”Han har altid kommet med 

sådan nogle kække kommentarer, og de var altid rettet mod mig i det år, jeg var ansat der” (Bilag F, 

s. 4). Således kan det siges, at hun allerede som ny i virksomheden oplevede at blive udsat for 

seksuelle krænkelser. Ydermere forklarer Interviewperson D, at hun allerede til sin jobsamtale 

oplevede seksuelt krænkende adfærd: “(...) allerede til jobsamtalen inden for fem minutter eller sådan 

noget, der sagde han til mig, at han blev jo nødt til at ansætte så smuk en blondine med så flot en 

røv” (Bilag D, s. 12). På baggrund heraf kan det siges, at Interviewperson D oplevede at blive udsat 

for seksuelle krænkelser, inden hun var blevet præsenteret for virksomhedens øvrige ansatte. 

Således vurderer vi, at Interviewperson F og D kan have haft en lav grad af social kapital i deres 

felter, idet de begge var nyansatte i virksomhederne, da de oplevede at blive udsat for seksuelle 

krænkelser første gang. Da afhandlingens resterende interviewpersoner ligeledes oplevede at blive 

udsat for seksuelle krænkelser tidligt i deres ansættelser, vurderer vi, at også de kan have haft en lav 

grad af social kapital i deres felter. 

Sammenfattende kan det siges, at interviewpersonernes lave hierarkiske positioner samt korte 

anciennitet i virksomhederne kan have betydet, at de i lav grad har besiddet symbolsk og social kapital 

i deres respektive felter. Vi vurderer på baggrund heraf, at afhandlingens interviewpersoner ikke har 

været en del af disse felters dominerende individer, da de oplevede at blive udsat for seksuelle 

krænkelser. 

 

5.3.4. Interviewpersonernes ageren i forbindelse med de seksuelle krænkelser 

Vi vurderede i ovenstående afsnit, at afhandlingens interviewpersoner ikke var dominerende individer 

i deres respektive felter grundet deres lave grad af symbolsk og social kapital. Bourdieu forklarer, at 

individer, der ikke dominerer indenfor et givent felt, i mange tilfælde udsætter sig selv for symbolsk 

vold (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Dette sker, idet de internaliserer feltets sandheder i deres 

habitus, og derigennem underkaster sig feltets doxa (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Individers 

habitus indebærer ifølge Bourdieu det individuelle system af grundlæggende handlemønstre, 

præferencer og principper, som ethvert individ har (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). I forlængelse 
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heraf finder vi det relevant at undersøge, hvordan felternes doxa kan have påvirket 

interviewpersonernes habitus og derigennem måden, hvorpå de har ageret i forbindelse med de 

seksuelle krænkelser. 

Interviewperson B og E nævner begge, at de fandt de seksuelle krænkelser, som de blev udsat for, 

ubehagelige (Bilag B; Bilag E). Til trods for dette ubehag forklarer Interviewperson E, at hendes 

gentagne oplevelser med seksuelle krænkelser på arbejdspladsen medførte, at hun accepterede deres 

forekomst: 

“(...) når man ligesom oplever tilpas nok, (...) så tror jeg bare, at så danner det ligesom 

grobund for, at man så bare tænker, ”så er det jo sådan, det er”” (Bilag E, s. 4-5); “Og 

nu lyder det som om, at jeg faktisk har tænkt, ”hvorfor er det sådan her?”, men det har 

jeg ikke engang, jeg har bare helt rent ud accepteret, at det var sådan uden at tænke 

videre over det” (Bilag E, s. 5). 

Vi tolker ud fra disse citater, at Interviewperson E kan have underkastet sig arbejdspladsens 

accepterende tilgang til seksuelt krænkende adfærd. 

Ligeledes kan Interviewperson B siges at have indordnet sig sine kollegers reaktionsmønstre i 

forbindelse med de seksuelle krænkelser, hvilket vi tolker ud fra følgende citat: “Men jeg var jo helt 

ny praktikant, og (...) hvis der ikke er nogen af dem, der ligesom er mere etableret på arbejdspladsen, 

som siger fra eller reagerer, så er man måske tilbøjelig til selv at indordne sig. Så det gjorde jeg også 

(...)” (Bilag B, s. 1). På baggrund heraf vurderer vi, at både Interviewperson B og E kan have 

internaliseret de respektive felters doxa i deres individuelle habitus, idet de begge accepterede de 

seksuelle krænkelser til trods for, at de fandt dem ubehagelige. Denne internalisering kan således 

siges at afspejle, at Interviewperson B og E har udsat sig selv for symbolsk vold. 

Det fremgår af afhandlingens empiri, at hverken Interviewperson C eller D sagde fra overfor 

krænkerne, da de oplevede at blive udsat for seksuelle krænkelser (Bilag C; Bilag D). Interviewperson 

C beskriver, at hun ikke kunne se, hvor forkert chefens seksuelt krænkende adfærd var, før efter hun 

stoppede i virksomheden: “Når man kigger tilbage på det, kan jeg jo sagtens se, at jeg skulle jo bare 

have sagt stop, men det kunne jeg bare ikke på det tidspunkt, fordi jeg tror ikke rigtigt, at jeg indså, 

hvor forkert det egentlig var” (Bilag C, s. 4). Ligeledes forklarer Interviewperson D, at hun, da hun 

blev udsat for seksuelle krænkelser, blot troede, at det var en del af jargonen på arbejdspladsen: “Men 

jeg tror, at det er mere ubehageligt at tænke på nu, men dengang vidste jeg ikke rigtigt, hvad der var 
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normalt (...). Så jeg tror bare lidt, at jeg tænkte, at det var jargonen (...)” (Bilag D, s. 2). Vi tolker ud 

fra dette, at Interviewperson D accepterede de seksuelle krænkelser, idet hun betragtede det som en 

del af den sociale interaktion i virksomheden. 

På baggrund af ovenstående forstår vi, at Interviewperson C og D først ved udtrædelsen af deres 

respektive felter blev opmærksomme på den accepterende tilgang til seksuelle krænkelser, som de 

havde underkastet sig. Dette kan ifølge Bourdieu skyldes, at de individer, der domineres i et felt, kan 

finde underkastelsen så naturlig, at de ikke er bevidste om den, når de agerer indenfor det givne felt 

(Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Således vurderer vi, at både Interviewperson C og D kan have 

underkastet sig felternes doxa, hvilket kan have medført, at de ikke sagde fra overfor de seksuelle 

krænkelser. Hermed kan de siges at have udsat sig selv for symbolsk vold. 

Interviewperson A og F valgte begge at henvende sig til deres respektive ledere vedrørende deres 

oplevelser med seksuelle krænkelser (Bilag A; Bilag F). Interviewperson A oplevede ikke, at dette 

hjalp med at få stoppet de seksuelle krænkelser, hvorfor hun til sidst forlod arbejdspladsen (Bilag A). 

Hun fortæller, at hun havde svært ved at tage beslutningen om at sige op, men at hun samtidig følte, 

at hun ikke burde finde sig i at blive udsat for seksuelle krænkelser: 

“Beslutningen om at sige op var virkelig svær, fordi jeg netop følte det der med, ”jeg 

flygter bare fra det, og det viser bare, hvor svag jeg er”. Men (...) jeg besluttede mig for, 

at det er jo ikke mig, der er svag ved at sige op, jeg er jo netop stærk ved at sige op. Jeg 

ved jo godt, at det kommer til at gøre ondt på økonomien, men jeg finder mig ikke i det. 

Det er der ikke nogen, der skal” (Bilag A, s. 27). 

På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson A kæmpede med at følge sine egne principper, som 

kan siges at have været en del af hendes allerede eksisterende individuelle habitus. Vi tolker 

ydermere, at hun til sidst valgte at følge disse principper og dermed sin habitus, idet hun valgte at 

sige op. Således vurderer vi, at Interviewperson A ikke integrerede feltets sandheder i sin habitus, og 

derfor var i stand til at undgå underkastelsen af feltets doxa og dermed symbolsk vold. 

Interviewperson F oplevede i sin stilling som tjener, modsat Interviewperson A, at det var krænkeren, 

der forlod virksomheden som følge af gentagne klager over hans seksuelt krænkende adfærd (Bilag 

F). Interviewperson F forklarer, at hun ikke var bange for at sige fra overfor de seksuelle krænkelser, 

og at hun følte, at hun samtidig stod op for de andre kvindelige medarbejdere, der ligeledes blev udsat 

for seksuelle krænkelser: 
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“(...) det [var] ikke kun mig, der blev udsat for det, så jeg tror også, at jeg følte, at jeg 

talte for andre, og det kan jeg rigtig godt lide, det har jeg altid godt kunnet. Jeg er 

overhovedet ikke bange for at stå op for mig selv, og jeg er endnu mindre bange for at stå 

op for andre, som ikke føler, at de selv kan sige det” (Bilag F, s. 22). 

Herudfra tolker vi, at Interviewperson F handlede i overensstemmelse med sit allerede etablerede 

system af handlemønstre, idet hun fortæller, at hun altid har kunnet lide at stå op for sig selv og andre. 

På baggrund heraf vurderer vi, at Interviewperson F ikke internaliserede feltets accepterende tilgang 

til seksuelt krænkende adfærd i sin habitus, og derfor kunne sige fra overfor de seksuelle krænkelser. 

Således kan hun siges ikke at have underkastet sig feltets doxa, hvormed hun undgik at udsætte sig 

selv for symbolsk vold. 

Sammenfattende kan det siges, at individer, der domineres i et felt med en accepterende tilgang til 

seksuelle krænkelser, kan underkaste sig denne tilgang. Denne underkastelse kan ske både bevidst og 

ubevidst og kan medføre, at individerne internaliserer feltets doxa, i form af den accepterende tilgang 

til seksuelle krænkelser, i deres individuelle habitus. Hermed kan de siges at udsætte sig selv for 

symbolsk vold. Dette kan resultere i, at de dominerede individer ikke siger fra overfor seksuelle 

krænkelser, når de oplever at blive udsat herfor på deres arbejdsplads. I modsætning hertil ses det 

dog, at nogle dominerede individer alligevel er i stand til at undgå denne underkastelse af felternes 

doxa. Dette kan skyldes, at deres allerede etablerede individuelle habitus indeholder handlemønstre 

og principper, som medfører, at de er i stand til at sige fra overfor seksuelle krænkelser. 

 

5.3.5. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det siges, at de seksuelt krænkede medarbejdere agerede 

indenfor hver deres felt, som udgjordes af deres respektive arbejdspladser, da de oplevede at blive 

udsat for seksuelle krænkelser. Disse felter kan siges at have haft en allerede eksisterende doxa, som 

vurderes at indebære en forståelse af, at seksuelle krænkelser er acceptable, og at man ikke bør 

involvere sig i tilfælde af, at andre udsættes herfor. Flere af afhandlingens interviewpersoner kan 

siges at have underkastet sig denne doxa, idet de, grundet deres lave hierarkiske positioner og korte 

anciennitet virksomhederne, kan optræde som individer, der domineres i deres respektive felter. 

Denne underkastelse kan indikere, at de seksuelt krænkede medarbejdere har internaliseret felternes 

sandheder i deres individuelle habitus. Dette kan medføre, at deres handlemønstre kommer i 
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overensstemmelse med felternes doxa, og at de seksuelt krænkede medarbejdere dermed udsætter sig 

selv for symbolsk vold. Dette kan udgøre en forklaringsramme for, hvorfor fire af afhandlingens 

interviewpersoner ikke sagde fra overfor de seksuelle krænkelser, som de oplevede at blive udsat for. 

To af afhandlingens interviewpersoner valgte dog at sige fra overfor de seksuelle krænkelser. Dette 

kan skyldes, at deres allerede etablerede habitus har indeholdt handlemønstre og principper, som har 

gjort dem i stand til at sige fra overfor de seksuelle krænkelser. Således kan de have undgået at 

underkaste sig felternes doxa samt at udsætte sig selv for symbolsk vold. 
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6. Diskussion 

I afhandlingens analyse (se s. 88) fandt vi, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan 

påvirke medarbejderes jobtilfredshed negativt på adskillige måder. Som beskrevet i afhandlingens 

problemfelt (se s. 7) kan dette medføre, at virksomheden oplever lavere produktivitet, øget turnover 

og sygefravær. Vi vurderer på baggrund heraf, at forekomsten af seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen i høj grad kan have negative følgevirkninger for både de seksuelt krænkede 

medarbejdere og for virksomheden selv. Af denne årsag ses det i virksomhedernes interesse at søge 

at mindske de negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser samt at forsøge at sikre, at seksuelle 

krænkelser ikke forekommer på arbejdspladsen. 

Med udgangspunkt heri søger vi i dette afsnit at besvare afhandlingens fjerde underspørgsmål: Hvilke 

praksisser kan virksomheder implementere for at mindske eventuelle negative følgevirkninger af 

seksuelle krænkelser? Der vil derfor fremsættes forslag til virksomheder, som udformes på baggrund 

af afhandlingens empiri og analyse. Hermed tager de foreslåede tiltag udgangspunkt i seksuelt 

krænkede medarbejderes oplevelser og behov. Vi vurderer, at det kan være fordelagtigt for 

virksomheder at tage udgangspunkt heri, da negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser bl.a. 

kan opstå som følge af, at seksuelt krænkede medarbejdere ikke oplever, at deres oplevelser tages 

alvorligt eller at deres behov imødekommes af virksomheden (se s. 86). 

Efter fremstillingen af forslag til virksomheders fremtidige arbejde med seksuelle krænkelser vil vi 

belyse afhandlingens implikationer for forretningspraksis indenfor HRM-feltet. 

 

6.1. Forebyg seksuelle krænkelser 

Som beskrevet (se s. 98) kan der siges at have eksisteret en doxa i virksomhederne, hvori 

afhandlingens interviewpersoner blev udsat for seksuelle krænkelser, som indebar, at seksuelle 

krænkelser var acceptable, og at man ikke burde involvere sig, hvis andre blev udsat herfor. I tillæg 

til de omtalte følgevirkninger (se s. 98), som dette kan have medført for de seksuelt krænkede 

medarbejderes ageren, kan det antages, at en sådan doxa vil øge sandsynligheden for, at der 

forekommer seksuelle krænkelser på arbejdspladserne. Dette kan skyldes, at krænkeren kan opleve, 

at det er acceptabelt at udsætte andre for seksuelle krænkelser og dermed ikke finder grundlag for at 

ændre denne adfærd. Vi finder belæg for dette i den eksisterende litteratur om seksuelle krænkelser 
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(se s. 12), idet Willness et al. (2007) forklarer, at et klima på arbejdspladsen præget af tolerance 

overfor seksuelle krænkelser er en af de største årsager til forekomsten af disse. 

Det kan dermed siges at være essentielt for virksomheder at søge at ændre denne doxa for at forebygge 

forekomsten af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvis virksomheder ønsker at undgå negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser, vurderer vi, at virksomhedernes doxa i stedet bør indebære 

en forståelse af, at seksuelle krænkelser er uacceptable, og at man bør intervenere, hvis man oplever, 

at andre udsættes herfor. I dette afsnit vil vi derfor opstille mulige tiltag, hvormed virksomheder kan 

søge at skabe en sådan doxa. 

  

6.1.1. Politikker & procedurer 

Ifølge Bourdieu bestemmes et felts doxa i høj grad af dominerende individer med høj kapital (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007). Virksomheders ledelse kan oftest siges at besidde høj kapital, da disse 

råder over virksomhedens økonomiske ressourcer, ofte vil have et stort socialt netværk i 

virksomheden, og samtidig besidder symbolsk kapital i kraft af deres hierarkiske position. Af denne 

årsag kan det antages, at virksomheders ledelse kan have indflydelse på den herskende doxa. En 

måde, hvorpå en virksomheds ledelse potentielt kan influere den herskende doxa, kan være gennem 

virksomhedens nedskrevne politikker og procedurer. 

Som beskrevet (se s. 86) oplevede ingen af afhandlingens interviewpersoner, at deres respektive 

virksomheder havde nogen politikker eller procedurer om seksuelle krænkelser. Vi fandt, at dette 

medvirkede til, at seksuelt krænkede medarbejdere bl.a. kunne opleve, at virksomheden ikke tog 

seksuelle krænkelser alvorligt (se s. 86). Interviewperson B udtalte f.eks.: “(...) hvis jeg for eksempel 

var blevet præsenteret for en politik omkring chikane (...), så havde jeg da haft en følelse af, at det 

var noget, som de tog alvorligt” (Bilag B, s. 11). Herudfra vurderer vi, at eksistensen af en politik om 

seksuelle krænkelser samt artikulation af denne politik kan skabe en forståelse hos den seksuelt 

krænkede medarbejder af, at virksomheden tager seksuelle krænkelser alvorligt. Vi antager, at dette 

forhold ydermere kan gøre sig gældende for virksomhedens resterende medarbejdere. 

På baggrund heraf kan det siges, at virksomheder kan søge at skabe en doxa om, at seksuelle 

krænkelser er uacceptable ved at skabe nedskrevne politikker og procedurer om disse, hvori det 

tydeliggøres, at seksuelle krænkelser er uacceptable. Ydermere kan virksomheden sikre, at alle 

medarbejdere præsenteres for disse politikker og procedurer. Dette kan potentielt bidrage til at 
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forebygge forekomsten af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, hvormed det kan mindske de 

negative følgevirkninger, som seksuelle krænkelser kan have for medarbejdere og virksomheden selv. 

  

6.1.2. Italesættelse fra dominerende individer 

Ledelsen i en virksomhed vil sjældent udgøre feltets eneste dominerende individer. Andre 

medarbejdere med høj kapital vil derfor ligeledes være bestemmende for den herskende doxa i 

virksomheden. Af denne årsag ser vi det fordelagtigt for virksomheder at inddrage flere eller samtlige 

dominerende individer i forsøget på at skabe en doxa om, at seksuelle krænkelser er uacceptable. 

Dette kræver, at virksomheden kan identificere disse dominerende individer, og ydermere kan 

mobilisere og motivere disse til at italesætte seksuelle krænkelser på arbejdspladsen som 

uacceptabelt. 

  

6.1.3. Ingen immunitet 

Som beskrevet (se s. 93) oplevede nogle af afhandlingens interviewpersoner, at krænkere, som besad 

høje hierarkiske positioner, ikke blev stillet til ansvar for seksuelt krænkende adfærd på trods af, at 

der forelå klager herom. Ydermere var det flere af interviewpersonernes forståelse, at virksomhederne 

ville prioritere at beholde krænkeren på arbejdspladsen højere end at beholde den seksuelt krænkede 

medarbejder, grundet krænkerens højere hierarkiske position (se s. 93). Disse forhold kan siges at 

understøtte en doxa om, at seksuelle krænkelser er acceptable, såfremt krænkeren besidder en høj 

hierarkisk position. For i stedet at skabe en doxa om, at seksuelle krænkelser er uacceptable, vurderer 

vi det dermed essentielt, at virksomheder ikke i praksis negligerer seksuelt krænkende adfærd hos 

medarbejdere i høje positioner. Således kan det være fordelagtigt for virksomheder at tydeliggøre, at 

ingen medarbejdere, uanset hierarkisk position og kapital, er immune overfor klager om seksuelle 

krænkelser, samt at dette efterleves i praksis. 

  

6.1.4. Medarbejderundersøgelser 

For at ændre en virksomheds doxa om, at seksuelle krænkelser er acceptable, vurderer vi det vigtigt, 

at virksomheder tydeliggør denne ændring gennem deres handlinger. En måde, hvorpå virksomheden 
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kan gøre dette, er ved at foretage undersøgelser blandt dens medarbejderne. Flere af afhandlingens 

interviewpersoner nævner dette, herunder Interviewperson B, som udtaler: 

”(…) hvis man virkelig vil vise, at man er interesseret i at komme den her kultur til livs, 

så skal man først og fremmest undersøge det. (…) [virksomheden] har så valgt ikke at 

lave en undersøgelse. Det synes jeg, viser alle, men måske særligt ofre for sexchikane 

(…), at de ikke er interesserede i sådan rigtigt at vide, hvordan det står til, men også i at 

ændre det” (Bilag B, s. 12). 

Undersøgelser blandt virksomhedens medarbejdere, som specifikt spørger til oplevelser med 

seksuelle krænkelser, kan sende signaler til virksomhedens medarbejdere om, at seksuelle krænkelser 

er uacceptable. Det kan tilmed signalere, at virksomheden er interesseret i medarbejdernes oplevelser 

samt i at kende til omfanget af forekomsten af seksuelle krænkelser. Sådanne undersøgelser kan dog 

være relativt omkostningsfulde for virksomheder at foretage. Hvis de alligevel vælger at foretage 

sådanne undersøgelser, kan det endvidere sende signaler til medarbejderne om, at virksomheden er 

villig til at bruge ressourcer på at sikre, at seksuelle krænkelser ikke forekommer på arbejdspladsen. 

Således vurderer vi, at medarbejderundersøgelser om seksuelle krænkelser kan bidrage til at skabe en 

doxa om, at seksuelle krænkelser er uacceptable, hvormed forekomsten af seksuelle krænkelser 

potentielt kan mindskes. 

 

6.2. Skab incitament til at fortælle om oplevelser med seksuelle krænkelser 

Vi vurderer, at virksomheders implementering af ovenstående praksisser kan bidrage til at forebygge 

seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Dog forventer vi ikke, at disse alene vil være tilstrækkelige 

til at forhindre forekomsten af seksuelle krænkelser på en arbejdsplads, hvorfor yderligere tiltag kan 

være nødvendige. 

I analysedel 3 (se s. 98) fandt vi, at en virksomheds doxa om, at seksuelle krænkelser er acceptable, 

kan gøre det vanskeligere for seksuelt krænkede medarbejdere at sige fra overfor krænkeren samt at 

opsøge hjælp i virksomheden til at håndtere krænkelserne. Da dette forhold kan antages at mindske 

sandsynligheden for, at de seksuelle krænkelser ophører, kan det, som beskrevet i analysedel 2 (se s. 

88), have negative følgevirkninger i form af øget utilfredshed hos den seksuelt krænkede 

medarbejder. 
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Hvis virksomheder ønsker at mindske negative følgevirkninger af forekomsten af seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen, vurderer vi det dermed vigtigt, at virksomheder sikrer, at deres 

medarbejdere ønsker at fortælle, når de udsættes for seksuelle krænkelser. Vi vurderer, at 

implementering af nedenstående praksisser vil kunne bidrage hertil. Endvidere vurderer vi, at disse 

tiltag potentielt kan medvirke til at skabe en doxa i virksomheden om, at seksuelle krænkelser er 

uacceptable, hvormed tiltagene også kan have en forebyggende effekt. 

 

6.2.1. Informer om politikker & procedurer 

Udover den tidligere omtalte forebyggende effekt, som politikker og procedurer om seksuelle 

krænkelser kan have (se s. 101), vurderer vi, at sådanne politikker og procedurer tilmed kan have en 

effekt på, hvorvidt seksuelt krænkede medarbejdere vil opsøge hjælp i virksomheden. Alle 

afhandlingens interviewpersoner nævner, at information om, hvor i virksomheden de skulle henvende 

sig angående seksuelle krænkelser, i højere grad havde gjort dem tilbøjelige til at gøre dette (Bilag 

A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Samtidig fortæller flere som beskrevet (se s. 86), at 

en politik om, at seksuelle krænkelser er uacceptable, ville have givet et indtryk af, at virksomheden 

i højere grad ville tage dem og deres oplevelser alvorligt, hvormed de ville være mere tilbøjelige til 

at opsøge hjælp i virksomheden. 

Af disse årsager vurderer vi, at virksomheder kan mindske negative følgevirkninger ved seksuelle 

krænkelser ved at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til virksomhedens politikker og procedurer 

herom. Afhandlingens interviewpersoner efterlyser en generel italesættelse af emnet i 

virksomhederne samt en tydeliggørelse af virksomhedernes interesse i, at seksuelt krænkede 

medarbejdere henvender sig med deres oplevelser (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag 

F). Interviewperson A udtaler f.eks.: 

”(…) det ville have været bedre, hvis der havde stået i en personalehåndbog helt eksplicit, 

at hvis du oplever noget af det her, så er det vigtigt, at du kommer til lederen med det 

samme og siger det, og det bliver løst på denne her (…) måde. Men jeg tror også, at det 

er vigtigt, at man nævner det på personalemøder og siger, ”(…) Det er virkelig, virkelig 

vigtigt for os, at I kommer til os, hvis I oplever det. Det er ikke noget, som I skal gå med 

selv (…)”. Netop vise at man godt tør tale om det (…)” (Bilag A, s. 29). 
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Ydermere nævner Interviewperson F, at en virksomhed kunne inkorporere information om deres 

politikker og procedurer vedrørende seksuelle krænkelser i en video, som medarbejderne skulle se 

(Bilag F). Hun lægger vægt på, at virksomheder skal gøre det nemt og overskueligt for seksuelt 

krænkede medarbejdere at fortælle virksomheden om deres oplevelser: ”(…) det skal være meget 

nemt, klart og overskueligt at vide, hvor man skulle gå hen, hvis der var noget” (Bilag F, s. 30). I 

denne forbindelse vurderer vi, at det kan være fordelagtigt for virksomheder at eksplicitere i de 

nedskrevne politikker og procedurer, hvordan virksomheden vil håndtere den seksuelt krænkede 

medarbejders henvendelse. 

 

6.2.2. Anonymitet 

Flere af afhandlingens interviewpersoner fortæller, at de finder det vigtigt, at man som seksuelt 

krænket medarbejder kan have mulighed for at være anonym overfor krænkeren, hvis man henvender 

sig til virksomheden (Bilag A; Bilag B; Bilag C). Dette begrundes med, at de uden muligheden for 

anonymitet vil frygte konsekvenserne af henvendelsen, hvis de efterfølgende skal arbejde sammen 

med krænkeren (Bilag A; Bilag B; Bilag C). Interviewpersonerne giver udtryk for, at dette kan holde 

dem tilbage fra at fortælle virksomheden om deres oplevelser (Bilag A; Bilag B; Bilag C). 

Interviewperson B udtaler f.eks.: 

”Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at man har mulighed for at indgive en anonym klage 

(…). Jeg synes sagtens, at man kan tage en snak med en medarbejder, der bliver klaget 

over [anonymt] (…). [Muligheden for at være anonym] er enormt vigtigt, fordi det viser 

også, at man har forståelse for, hvor sårbart det er for folk at gå videre med (…), og at 

man simpelthen er bange for, hvad det får af konsekvenser, så synes jeg, at man skal give 

folk lov til at tale ud i det mindste til at starte med i anonym form” (Bilag B, s. 27). 

Nogle interviewpersoner nævner ydermere, at de i nogle tilfælde ville foretrække også at kunne være 

anonyme overfor den person, som modtager deres henvendelse (Bilag B; Bilag E; Bilag F). Hvis 

virksomheder skal kunne sikre denne form for anonymitet til sine medarbejdere, vurderer vi, at 

virksomheder skulle indføre praksisser såsom en whistleblowerordning. Vi tolker dog, at denne 

fuldkomne anonymitet er mest relevant, hvis den seksuelt krænkede medarbejder ikke har kendskab 

eller tillid til den person, som modtager deres henvendelse, idet f.eks. Interviewperson E udtaler: 
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”Hvis jeg stolede på den person [der modtog henvendelsen], så ville jeg nok godt [fortælle 

om de seksuelle krænkelser uden anonymitet], men hvis det ikke var en, som jeg (…) var 

blevet præsenteret for før eller havde en eller anden tillid til, så tror jeg ikke, at jeg ville 

føle mig særlig tryg ved det” (Bilag E, s. 32). 

Vi vurderer således, at øgede muligheder for at indgive klager anonymt kan skabe større tryghed 

blandt seksuelt krænkede medarbejdere og dermed større lyst til at fortælle virksomheden om deres 

oplevelser. I denne forbindelse vurderer vi, at det især er vigtigt for medarbejderne at kunne bibeholde 

anonymitet overfor krænkeren, mens anonymitet overfor personen, som medarbejderen henvender 

sig til, kan siges at være mindre vigtig, hvis medarbejderen har kendskab og tillid til denne person. 

 

6.2.3. Præsenter personer, hos hvem medarbejdere kan opsøge hjælp 

I forlængelse af ovenstående kan det siges at være vigtigt at sikre, at medarbejdere har kendskab til 

den person i virksomheden, som de kan henvende sig til vedrørende oplevelser med seksuelle 

krænkelser. Flere af afhandlingens interviewpersoner efterlyser tilmed, at virksomheder introducerer 

nye medarbejdere for denne person (Bilag B; Bilag D; Bilag E). F.eks. ønsker Interviewperson D 

”(…) at man måske på introdagen, hvor man bliver vist rundt og sådan noget, i hvert fald bliver 

introduceret for tillidspersonen og får at vide, hvem man skal gå til med alle problemer” (Bilag D, s. 

15). 

I tillæg til at det kan siges at være vigtigt, at seksuelt krænkede medarbejdere ved, hvem de skal 

henvende sig til i virksomheden, giver afhandlingens interviewpersoner udtryk for, at det ikke er 

ligegyldigt, hvem denne person er (Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Flere 

interviewpersoner fortæller, at det kan være problematisk at skulle henvende sig til en leder 

vedrørende seksuelle krænkelser, da magtforholdet kan udgøre en barriere herfor (Bilag E; Bilag F). 

Interviewperson E udtaler f.eks.: ”(…) der er (…) en kløft, som gør, at hvis jeg skulle gå til en [chef,] 

så ville der være et magtforhold mellem os, som allerede ville skabe en barriere. Så jeg tror, at det 

ville være vigtigt, at det var en, der ikke var (…) ansat på en chefkontrakt” (Bilag E, s. 17). 

Interviewperson F forklarer ligeledes, at hun ville have lettere ved at gå til en HR-medarbejder end 

til en leder: “Jeg synes, at der er stor forskel på, om man skal gå til en HR-afdeling eller en leder. 

Jeg tror, at jeg ville have sværere ved at gå til en leder, som jeg måske har min daglige arbejdsgang 
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med (...)” (Bilag F, s. 10). Vi vurderer hermed, at nogle seksuelt krænkede medarbejdere i højere grad 

vil henvende sig til virksomheden for hjælp, hvis de kan henvende sig til en person, som ikke er leder. 

Flere interviewpersoner nævner HR-medarbejdere eller tillidsrepræsentanter som mulige personer, 

der kunne håndtere sådanne henvendelser (Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Da ikke alle 

virksomheder har tillidsrepræsentanter eller HR-medarbejdere, vurderer vi, at disse virksomheder 

potentielt kan mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser, hvis de udpeger eller 

ansætter en person, som seksuelt krænkede medarbejdere kan henvende sig til. 

En mulighed kan ydermere være at have tilknyttet en ekstern person til dette, hvilket nævnes af 

Interviewperson F: ”Jeg synes, at det burde være lovpligtigt, at alle arbejdspladser har (…) en eller 

anden form for ekstern tillidsrepræsentant tilknyttet, hvis ikke man har en HR-afdeling” (Bilag F, s. 

12). Dette kan være relativt omkostningsfuldt for virksomheder, men vi vurderer, at det i højere grad 

kan sikre, at alle medarbejdere kan opsøge hjælp. Relevansen for dette ses f.eks. hos Interviewperson 

F, der på sin ene arbejdsplads oplevede at blive seksuelt krænket af virksomhedens 

tillidsrepræsentant, hvormed hun ikke fandt det muligt at klage til nogen (Bilag F). 

Afhandlingens interviewpersoner giver ydermere udtryk for, at personligheden hos personen, som 

man skal henvende sig til, kan have betydning for, hvorvidt de har lyst til at lave en sådan henvendelse 

(Bilag A; Bilag B; Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Både Interviewperson A, D og F nævner tillid 

som en vigtig faktor (Bilag A; Bilag D; Bilag F), f.eks. udtaler Interviewperson F: ”Jeg tror meget, 

at det kommer an på personligheden, og om man føler, at man har tillid til personen, om det er en 

varm og åben person, som man virkelig føler, at man kan stole på” (Bilag F, s. 9-10). 

Interviewperson E fortæller, at personen skal give indtryk af, at oplevelserne tages seriøst, mens 

Interviewperson B nævner, at personen skal lægge vægt på at lytte, have autoritet og være tydelig 

omkring, at seksuelle krænkelser er uacceptable (Bilag E; Bilag B). Det vigtigste for Interviewperson 

D er, at personen kan distancere sig fra krænkeren og virker oprigtigt interesseret i medarbejdernes 

trivsel (Bilag D). Vi vurderer hermed, at virksomheder i højere grad kan få seksuelt krænkede 

medarbejdere til at henvende sig til dem, hvis personen, der tager imod disse henvendelser, bl.a. er 

tillidsvækkende, åben, lyttende, anerkendende og besidder autoritet. 
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6.2.4. Spørg medarbejderne 

Hvis virksomheder foretager undersøgelser, hvori der spørges til medarbejderes oplevelser med 

seksuelle krænkelser, kan det som beskrevet (se s. 102) signalere til seksuelt krænkede medarbejdere, 

at virksomheden er interesseret i deres oplevelser. Vi vurderer, at dette kan øge sandsynligheden for, 

at seksuelt krænkede medarbejdere vil henvende sig til virksomheden, idet de kan opleve, at 

virksomheden i højere grad tager deres oplevelser alvorligt. Hvis disse undersøgelser foretages på en 

måde, hvorpå medarbejdere kan dele deres oplevelser anonymt, vil det, som beskrevet (se s. 105), 

ydermere kunne skabe tryghed hos seksuelt krænkede medarbejdere til at dele deres oplevelser. 

Interviewperson F udtaler f.eks.: 

”(…) jeg [synes], at virksomheden har som ansvar at lave de der trivselsanalyser, sådan 

at dem, der ikke tør gå de officielle veje, stadig har muligheden for at blive hørt anonymt. 

Fordi det er jo ofte (…) frygten for konsekvenserne eller (…) det magtforhold, der har 

været, der kan holde folk tilbage” (Bilag F, s. 36).  

Således vurderer vi, at spørgeskemaundersøgelser til virksomhedens medarbejdere potentielt kan få 

flere seksuelt krænkede medarbejdere til at dele deres oplevelser med virksomheden. 

Interviewperson C nævner, at det kunne have gjort det lettere for hende at dele sine oplevelser med 

virksomheden, hvis en tillidsrepræsentant, HR-medarbejder eller lignende afholdt samtaler med 

medarbejderne, hvor de spurgte ind til emnet. Hun efterlyser: 

”Bare at der var nogen, der måske spurgte lidt mere direkte ind til det. Fordi det har 

været rigtig tabubelagt, og det er det også på mange måder stadig (…). Men hvis der var 

nogen, der måske satte sig ned med alle medarbejdere og spurgte, ”har du oplevet nogle 

seksuelle krænkelser her på arbejdspladsen?”, så tror jeg, at folk ville være sådan, ”(…) 

der var måske dengang, hvor jeg blev slået i numsen af ham der (…)”, i stedet for bare 

at spørge, ”hvordan har du det?”, fordi der tror jeg, at det er meget nemt for alle at sige, 

”jamen jeg har det meget godt”. Så at have direkte fokus på det” (Bilag C, s. 14-15). 

Vi vurderer hermed, at sådanne samtaler med direkte fokus på oplevelser med seksuelle krænkelser 

potentielt kan medføre, at flere seksuelt krænkede medarbejdere deler deres oplevelser med 

virksomheden. For at skabe øget tryghed og tillid vurderer vi, at det i denne forbindelse kan være 

vigtigt at sikre, at medarbejderne på forhånd ved, hvordan virksomheden vil håndtere det, hvis 

medarbejderen vælger at fortælle om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. 
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Både denne type samtaler og anonyme trivselsundersøgelser kan være relativt omkostningsfulde for 

virksomheden. Vi vurderer dog, at disse tiltag kan medvirke til, at flere seksuelt krænkede 

medarbejdere deler deres oplevelser med virksomheden. 

 

6.3. Håndtér sager om seksuelle krænkelser succesfuldt 

Flere af afhandlingens interviewpersoner oplevede, at deres respektive virksomhed ikke håndterede 

det på en tilfredsstillende måde, da de opsøgte hjælp til at håndtere de seksuelle krænkelser, som de 

blev udsat for (Bilag A; Bilag F). I analysedel 2 (se s. 59) fandt vi, at en virksomheds utilfredsstillende 

håndtering kunne føre til øget utilfredshed hos seksuelt krænkede medarbejdere. For at mindske 

denne negative følgevirkning vurderer vi det vigtigt, at virksomheder i deres håndtering af sager om 

seksuelle krænkelser imødekommer seksuelt krænkede medarbejderes behov. Vi vurderer, at en 

sådan håndtering kan siges at være succesfuld for både medarbejdere og virksomheder, idet 

virksomheder således kan formå at mindske de negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. 

På baggrund heraf vil der i dette afsnit fremsættes forslag til, hvordan virksomheder kan håndtere 

sager om seksuelle krænkelser, når medarbejdere henvender sig til virksomheden herom. Vi vurderer, 

at disse tiltag kan mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser for både virksomheder 

og medarbejdere. Samtidig vurderer vi, at implementeringen af disse praksisser kan bidrage til at 

skabe en doxa om, at seksuelle krænkelser er uacceptable. Hermed kan disse tiltag endvidere 

potentielt bidrage til i højere grad at forebygge, at seksuelle krænkelser forekommer på 

arbejdspladsen. 

 

6.3.1. Efteruddannelse 

Som beskrevet (se s. 5) er der først for nyligt for alvor kommet fokus på seksuelle krænkelser på det 

danske arbejdsmarked, og modstanden mod #metoo-bevægelsen (se s. 5) kan indikere, at flere ikke 

forstår emnet og de medfølgende problematikker. Det er tilmed flere interviewpersoners oplevelse, 

at problematikken ikke blev forstået eller taget alvorligt på deres arbejdspladser (se f.eks. s. 86). Vi 

antager, at det kan skabe større mulighed for, at sager om seksuelle krænkelser kan håndteres 

succesfuldt, hvis der i virksomheder er større forståelse for denne problematik. Denne antagelse 

understøttes af Interviewperson B, som udtaler: 
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“(...) det er ret svært at gøre noget ved [problematikken om seksuelle krænkelser], hvis 

man ikke forstår, hvordan den udspiller sig. (...) [jeg] tror, at der skal rigtig meget 

efteruddannelse i ledelseslagene til [for at forebygge seksuelle krænkelser], fordi der 

sidder bare en masse boomers derude, som heller ikke er lært op i en kultur, hvor man 

siger fra overfor det her, eller hvor det fylder synderligt meget” (Bilag B, s. 26). 

Vi vurderer, at efteruddannelse, f.eks. i form af kurser til ledere, HR-medarbejdere og 

tillidsrepræsentanter, kan bidrage til at skabe bedre forståelse for problematikken om seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen. Dette kan potentielt medføre, at henvendelser og sager om seksuelle 

krænkelser håndteres mere succesfuldt, hvormed nogle af de negative følgevirkninger af seksuelle 

krænkelser potentielt kan mindskes. Vi vurderer, at efteruddannelse med fordel f.eks. kan inkludere 

praktisk træning i at modtage og håndtere henvendelser fra seksuelt krænkede medarbejdere. Dette 

skyldes, at den seksuelt krænkede medarbejder kan finde det sårbart og grænseoverskridende, at 

skulle henvende sig til virksomheden (se f.eks. s. 105), hvormed dette kan ses som et afgørende 

tidspunkt for, hvordan medarbejderens jobtilfredshed kan påvirkes. 

 

6.3.2. Tag den seksuelt krænkede medarbejders oplevelser og behov alvorligt 

På baggrund af ovenstående kan måden, hvorpå virksomheden håndterer medarbejderens 

henvendelse, siges at være afgørende for den seksuelt krænkede medarbejders oplevelse og dermed 

også for følgevirkningerne af de seksuelle krænkelser. Flere af afhandlingens interviewpersoner 

lægger vægt på vigtigheden af at opleve, at virksomheden tager den seksuelt krænkede medarbejder 

og dennes oplevelser alvorligt (se f.eks. s. 86). Vi vurderer i forlængelse af de tidligere beskrevne 

personlighedstræk (se s. 106), at det kan give seksuelt krænkede medarbejdere en bedre oplevelse, 

hvis de mødes med empati og en åben, lyttende og anerkendende tilgang fra personen, som de 

henvender sig til. Interviewperson F foreslår ydermere, at virksomheden kan tage notat af samtalen 

med medarbejderen og danne sig overblik over omfanget af sagen, da dette kan øge medarbejderens 

følelse af at blive taget alvorligt (Bilag F). 

I den efterfølgende behandling af sagen kan der være forskellige holdninger til, hvad virksomheden 

konkret skal gøre. Flere interviewpersoner nævner, at de ønsker, at virksomheden tager en alvorlig 

samtale med krænkeren om dennes adfærd (Bilag A; Bilag B; Bilag D; Bilag F). Interviewperson F 

nævner, at hun i sin stilling som piccoline ikke ønskede, at der skulle gøres noget stort ud af sagen, 
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hvis hun havde henvendt sig til virksomheden med sine oplevelser (Bilag F). Omvendt oplevede hun 

ikke, at der blev gjort nok ved hendes henvendelse om kokken i sin stilling som tjener (Bilag F). Dette 

kan tyde på, at de seksuelle krænkelsers alvorlighed kan have betydning for, hvilken håndtering af 

sagen, der kan opleves passende af den seksuelt krænkede medarbejder. 

Vi vurderer i denne forbindelse, at det kan være gavnligt for virksomheden at tage udgangspunkt i 

den enkelte medarbejders behov og ønsker til den videre håndtering af sagen. På denne måde kan det 

i højere grad sikres, at den seksuelt krænkede medarbejder hverken oplever, at virksomheden gør for 

meget eller for lidt. 

 

6.3.3. Minimer omkostninger for den seksuelt krænkede medarbejder 

Seksuelt krænkede medarbejdere kan som beskrevet (se s. 105) finde det sårbart og 

grænseoverskridende at skulle henvende sig til virksomheden vedrørende oplevelser med seksuelle 

krænkelser. Dette kan bl.a. skyldes, at medarbejdere kan frygte, at en sådan henvendelse kan få 

konsekvenser for deres ansættelsesforhold (se s. 81). Vi vurderer på baggrund heraf, at virksomheden, 

for at mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser, med fordel kan søge at sikre, at en 

sådan henvendelse ikke vil påvirke seksuelt krænkede medarbejderes ansættelsesforhold negativt. 

Ydermere finder vi blandt afhandlingens interviewpersoner bekymringer om og frygt for, hvordan 

det vil være at arbejde sammen med krænkeren efter en sådan henvendelse (Bilag A; Bilag B; Bilag 

C). F.eks. udtaler Interviewperson A: 

“(...) det ville være ekstremt ubehageligt at vide, at chefen går videre til [krænkeren] og 

siger, “den her person siger, at du gør sådan her. Det skal du lade være med”. Fordi (...) 

så ved jeg sgu da godt, at så er det jo bare mig, der er målet for alt, hvad han kan komme 

med af klager, ubehagelige kommentarer og sure opgaver (...). Så ville man bare gå med 

dén frygt i stedet for” (Bilag A, s. 29). 

Vi vurderer, at muligheden for anonymisering (se s. 105) i nogle tilfælde kan mindske denne frygt. 

Det kan dog antages, at krænkeren trods medarbejderens anonymitet i nogle tilfælde vil vide, hvem 

der har henvendt sig. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis krænkeren ikke udsætter andre end 

medarbejderen, der henvender sig, for seksuelle krænkelser, eller hvis krænkelserne foregår i små 

virksomheder. 
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Af disse årsager vurderer vi, at virksomheder med fordel kan overveje, hvordan de kan beskytte 

seksuelt krænkede medarbejdere i sådanne situationer. Både Interviewperson A og F, som henvendte 

sig til deres respektive virksomhed vedrørende de seksuelle krænkelser, oplevede fortsat at skulle 

arbejde tæt sammen med krænkeren (Bilag A; Bilag F). De efterlyser begge, at virksomhederne 

sikrede, at de ikke i samme grad var nødt til at have vagter sammen med krænkeren (Bilag A; Bilag 

F). På baggrund heraf vurderer vi, at virksomheder bør søge at sikre, at seksuelt krænkede 

medarbejdere i så lav grad som muligt skal arbejde sammen med krænkeren, hvis de ønsker at 

mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. 

Virksomheder kan ydermere søge at beskytte seksuelt krænkede medarbejdere ved i højere grad at 

være opmærksomme på arbejdspladsens fysiske arbejdsvilkår. Som beskrevet (se s. 83) kan 

oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser skabe utilfredshed omkring arbejdspladsens 

fysiske rammer, idet medarbejderen kan forbinde f.eks. smalle passager, små rum og afsides 

lokationer med større risiko for seksuelle krænkelser. I tilfælde af at en seksuelt krænket medarbejder 

fortsat skal arbejde sammen med krænkeren, kan ændringer af sådanne fysiske rammer potentielt 

mindske en del af ubehaget, som medarbejderen kan opleve. Hermed vil nogle af de negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser kunne mindskes. Dette kan dog være omkostningsfuldt for 

virksomheden, hvorfor vi i højere grad vurderer, at virksomheder med fordel kan gøre sig overvejelser 

om sådanne fysiske rammer f.eks. i forbindelse med renovering eller indledende indretning af 

arbejdspladsen. 

 

6.3.4. Konsekvenser for krænkeren 

Alle afhandlingens interviewpersoner giver udtryk for et ønske om, at udøvelsen af seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen skal kunne medføre konsekvenser for krænkeren (Bilag A; Bilag B; 

Bilag C; Bilag D; Bilag E; Bilag F). Interviewperson E udtaler f.eks.: “(...) jeg [håber] bare, at 

[seksuelle krænkelser] fremover vil have præcis samme konsekvens, som hvis man stjæler af kassen. 

Altså at man ikke kan være ansat et sted, hvor man ikke behandler andre mennesker ordentligt” (Bilag 

E, s. 30).  

Interviewperson A giver udtryk for et ønske om, at udøvelsen af seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen kan være fyringsgrundlag: “(...) arbejdspladsen [burde] tage teten og sige, ”(...) hvis 

vi ikke kan få ham til at holde op, så må han jo ud”. Men det kræver jo så også, at man har en 
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firmapolitik, der siger, ”det her tolererer vi ikke”, og at det er fyringsgrundlag, eller at det i hvert 

fald er grundlag for noget” (Bilag A, s. 33). Ud fra dette citat tolker vi ydermere, at Interviewperson 

A mener, at seksuelle krænkelser ikke nødvendigvis bør medføre et ophør af krænkerens ansættelse, 

hvis virksomheden lykkes med at stoppe den seksuelt krænkende adfærd. Samtidig tolker vi, at hun 

mener, at andre konsekvenser, såsom advarsler, i nogle tilfælde kan være tilstrækkelige. 

Interviewperson B giver udtryk for, at hun finder det vigtigt, at de konsekvenser, som krænkeren får, 

stemmer overens med virksomhedens udtrykte holdning til seksuelle krænkelser (Bilag B). Vi tolker, 

at hun hermed mener, at systematisk seksuelt krænkende adfærd bør få større konsekvenser end en 

advarsel, såfremt virksomheden giver udtryk for, at seksuelle krænkelser er uacceptable: “(...) man 

[skal] ikke gå ud og sige, at sexchikane er uacceptabelt, (...) hvis en person, der krænker flere 

mennesker, bare får en advarsel (...)” (Bilag B, s. 12). På baggrund heraf tolker vi, at Interviewperson 

B ønsker, at virksomheder tager hensyn til de seksuelle krænkelsers alvorlighed og eventuelle 

systematik, når det vurderes, hvilke konsekvenser udøvelsen af seksuelle krænkelser skal have for 

krænkeren. Endvidere illustrerer dette citat, at det kan være vigtigt, at virksomheder i deres handlinger 

viser, at seksuelle krænkelser er uacceptable, hvis virksomhedernes doxa skal indebære dette. 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheder ved hver enkelt sag bør foretage en konkret 

vurdering af, hvilke konsekvenser for krænkeren, der ville være passende. Vi foreslår, at 

virksomheder i disse overvejelser inddrager forhold såsom beviser, den seksuelt krænkede 

medarbejders behov, krænkelsernes alvorlighed samt hvorvidt der er tale om gentagne tilfælde. Vi 

vurderer, at det i nogle tilfælde kan være tilstrækkeligt at afholde en samtale med krænkeren, mens 

det i andre tilfælde kan være passende at gøre brug af advarsler eller fyringer. Tilmed vurderer vi, at 

muligheden for at sanktionere krænkeren kan være vigtig for seksuelt krænkede medarbejdere, idet 

de således i højere grad kan opleve, at virksomheden tager deres oplevelser alvorligt. 

 

6.4. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det er muligt for virksomheder at mindske negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser i form af øget utilfredshed hos medarbejdere, der oplever at 

blive udsat herfor. Vi vurderer, at det, for at opnå dette, er vigtigt, at virksomheder skaber en doxa 

om, at seksuelle krænkelser er uacceptable. Vi foreslår, at virksomheder implementerer praksisser, 

som er målrettet tre forhold: 1) at forebygge seksuelle krænkelser, 2) at skabe incitament for, at 



Side 114 af 125 
	

seksuelt krænkede medarbejdere henvender sig til virksomheden med deres oplevelser samt 3) at 

håndtere sager om seksuelle krænkelser succesfuldt. Vi vurderer, at hvert af de i afsnittet beskrevne 

praksisser kan bidrage til, at virksomheder formår at opnå disse tre forhold. Endvidere vurderer vi, at 

virksomhederne med disse praksisser kan styrke skabelsen af en doxa om, at seksuelle krænkelser er 

uacceptable. 

 

6.5. Afhandlingens implikationer for forretningspraksis i HRM-feltet 

De fremsatte forslag, som blev præsenteret i ovenstående afsnit, blev udformet på baggrund af 

afhandlingens empiri og analysedele. Afhandlingens undersøgelse munder således ud i en række 

konkrete forslag til, hvordan virksomheder fremover kan forholde sig til fænomenet seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen. Disse forslag har taget udgangspunkt i seksuelt krænkede 

medarbejderes oplevelser og behov i forbindelse med seksuelle krænkelser. 

Det er vores overbevisning, at afhandlingen hermed bidrager med ny viden til forskningsfeltet om 

seksuelle krænkelser på arbejdspladsen (se s. 12), idet vi ikke fandt andre undersøgelser, som på 

denne måde tager udgangspunkt i seksuelt krænkede medarbejderes oplevelser og behov. Da 

afhandlingens fremsatte forslag omhandler måden, hvorpå virksomheder leder sine medarbejdere, 

placerer afhandlingen sig indenfor HRM-feltet, da HRM som nævnt er en “management activity 

concerned with ‘human resources’” (Boxall & Purcell, 2016, s. 3). Således kan afhandlingen tilmed 

siges at bidrage med ny viden til HRM-feltet. 

Såfremt virksomheder på det danske arbejdsmarked implementerer de fremsatte praksisser, kan disse 

udgøre nye handlemåder til håndtering af seksuelle krænkelser på arbejdspladser. Afhandlingen kan 

således have konkrete implikationer for virksomheders fremtidige forretningspraksis indenfor HRM-

feltet. Hvis disse implementeres i virksomheder, vurderer vi, at det potentielt kan mindske 

forekomsten af seksuelle krænkelser på det det danske arbejdsmarked samt mindske den øgede 

utilfredshed, som seksuelle krænkelser kan skabe hos medarbejdere, der udsættes herfor. 

De fremsatte praksisser er opstillet på baggrund af en undersøgelse, der tager udgangspunkt i 

afhandlingens seks interviewpersoners livsverdener. Praksisserne afspejler således i høj grad deres 

individuelle og subjektive oplevelser, opfattelser og ønsker. Dette betyder som beskrevet (se s. 40), 

at generaliserbarheden af afhandlingens resultater kan være begrænset. Af denne årsag kan det ikke 
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endegyldigt konkluderes, at netop disse praksisser vil være optimale til at mindske negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser i alle virksomheder på det danske arbejdsmarked. 

I afhandlingens empiri og analyse fandt vi dog lignende oplevelser, påvirkninger og ønsker på tværs 

af de seks cases, hvorfor det kan antages, at afhandlingens resultater i nogen grad kan generaliseres. 

Vi vurderer derfor, at de fremsatte praksisser således også kan benyttes til at mindske negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser i andre kontekster samt for andre individer, end de i 

afhandlingen undersøgte. 

Som beskrevet (se s. 100) kan det endvidere siges at være gavnligt for virksomheder at tage 

udgangspunkt i seksuelt krænkede medarbejderes behov i virksomhedens arbejde med seksuelle 

krænkelser. Af denne årsag vurderer vi endvidere, at de fremsatte praksisser i høj grad kan bidrage 

til at mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Vi vurderer derfor, at den praktiske 

anvendelighed af disse praksisser vil være høj. 
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7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at undersøge fænomenet seksuelle krænkelser for at besvare 

følgende problemformulering: 

Hvordan kan seksuelle krænkelser påvirke medarbejdere, og hvordan kan virksomheder mindske 

eventuelle negative følgevirkninger heraf? 

Denne problemformulering blev undersøgt på baggrund af kvalitativ empiri i form af seks 

semistrukturerede interviews med medarbejdere, der har oplevet at blive udsat for seksuelle 

krænkelser på arbejdspladsen. Der blev i afhandlingen skabt viden ud fra en kombination af et 

fænomenologisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk ståsted, hvormed vi har taget udgangspunkt i 

interviewpersonernes livsverdener samt vores egne forforståelser af fænomenet. Vi søgte at besvare 

afhandlingens problemformulering gennem tre delanalyser samt en diskussion. I de følgende afsnit 

vil vi opsummere resultaterne herfra, hvormed vi besvarer ovenstående problemformulering. 

I analysedel 1 fandt vi, at seksuelt krænkede medarbejdere kan have oplevet at blive udsat for 

seksuelle krænkelser af personer i forskellige positioner. Fælles for medarbejderne var dog, at de 

oplevede at blive krænket af en person, som besad en chefposition, eller som var højere i 

virksomhedernes hierarki end den seksuelt krænkede medarbejder. Ydermere fandt vi, at 

medarbejderne kan have oplevet at blive udsat for seksuelle krænkelser af forskelligartet karakter. 

Medarbejderne oplevede alle at blive udsat for fysiske seksuelle krænkelser, størstedelen oplevede 

seksuelle krænkelser af verbal karakter, mens nogle oplevede seksuelle krænkelser af non-verbal og 

digital karakter. Nogle medarbejdere oplevede at blive udsat for alle eller flere former for seksuelle 

krænkelser, mens andre oplevede at blive udsat for en enkelt form for seksuel krænkelse. 

I analysedel 2 fandt vi, at medarbejderes oplevelser af at blive udsat for seksuelle krænkelser på 

arbejdspladsen kan påvirke deres jobtilfredshed på flere måder. Vi vurderede, at seksuelle krænkelser 

i høj grad kan påvirke medarbejderes jobtilfredshed negativt, idet der kan forekomme negative 

påvirkninger af samtlige undersøgte hygiejne- og motivationsfaktorer. Ifølge Herzberg (1959; 1974) 

kan dette betyde, at seksuelt krænkede medarbejdere oplever øget utilfredshed, samt at skabelsen af 

tilfredshed og motivation hos medarbejderne hindres. 

Vi fandt en enkelt måde, hvorpå seksuelle krænkelser kan have en positiv påvirkning på 

medarbejderes jobtilfredshed. Denne kan forekomme, idet seksuelt krænkede medarbejdere kan 

opleve større fællesskab på arbejdspladsen som følge af, at de deler deres oplevelser med kolleger. 
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Vi så dog, at denne positive påvirkning for flere medarbejdere blev mindsket, mens andre oplevede 

en negativ påvirkning af denne hygiejnefaktor som følge af at have talt med kolleger om seksuelle 

krænkelser. Hermed kan det siges, at oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser i høj grad 

kan påvirke medarbejderes jobtilfredshed negativt. 

I analysedel 3 fandt vi, at underliggende magtstrukturer i virksomheder kan medføre, at seksuelt 

krænkede medarbejdere oplever, at der på arbejdspladsen eksisterer en doxa om, at seksuelle 

krænkelser er acceptable, og at man ikke bør involvere sig i tilfælde af, at andre udsættes herfor. 

Denne doxa skabes af feltets dominerende individer, som besidder høj kapital, hvormed seksuelt 

krænkede medarbejdere kan opleve ikke at have indflydelse herpå, idet de kan besidde lav kapital. 

Virksomheders underliggende magtstrukturer kan medføre, at seksuelt krænkede medarbejdere 

underkaster sig virksomhedens doxa og hermed udsætter sig selv for symbolsk vold. Dette kan 

medføre, at medarbejderne hverken siger fra overfor seksuelle krænkelser eller henvender sig til 

virksomheden for at få hjælp. Vi så dog, at nogle seksuelt krænkede medarbejdere, til trods for 

eksistensen af den nævnte doxa, alligevel sagde fra eller henvendte sig til virksomheden vedrørende 

de seksuelle krænkelser. Dette kan skyldes, at disse medarbejderes allerede etablerede habitus har 

indeholdt handlemønstre og principper, som kan have gjort dem i stand til ikke at underkaste sig 

virksomhedens doxa. Hermed kan de have undgået at udsætte sig selv for symbolsk vold. 

I afhandlingens diskussion argumenterede vi for, at det må være i virksomheders interesse at søge at 

mindske de negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser i form af øget utilfredshed blandt 

medarbejdere, der oplever at blive udsat herfor. Dette skyldes, at medarbejderes øgede utilfredshed 

kan medføre, at virksomhederne oplever øget turnover og sygefravær samt lavere produktivitet. 

Vi vurderede, at det, for at mindske disse følgevirkninger af seksuelle krænkelser, er essentielt, at der 

i virksomheder skabes en doxa om, at seksuelle krænkelser på arbejdspladsen er uacceptable. Vi 

foreslog flere praksisser, som virksomheder kan implementere i ønsket om at mindske de negative 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Disse praksisser vurderes alle at kunne bidrage til at skabe 

den nævnte doxa. De foreslåede praksisser kan findes i Figur 1. 
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Figur 1 – Praksisser til virksomheder vedrørende seksuelle krænkelser på arbejdspladsen 
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8. Perspektivering  

Vi ønsker i dette afsnit at belyse, hvilken fremtidig forskning vi i forlængelse af denne undersøgelse 

ser relevant for at skabe yderligere viden om fænomenet seksuelle krænkelser på det danske 

arbejdsmarked. 

Som beskrevet (se s. 27) gør vi i afhandlingen brug af aktionsforskning. Dette resulterede i 

opstillingen af en række praksisser (se s. 100), som virksomheder kan implementere i ønsket om at 

mindske negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser. Det har, grundet begrænsede tidsmæssige 

ressourcer, ikke været muligt at implementere disse praksisser i virksomheder, hvorfor det ikke har 

været muligt at evaluere deres afledte effekt i praksis. For at undersøge effekten af disse praksisser 

og dermed skabe yderligere viden indenfor forskningsfeltet finder vi det relevant at implementere 

disse praksisser i virksomheder. I denne forbindelse kunne det undersøges, hvorvidt de fremsatte 

praksisser mindsker de negative følgevirkninger af seksuelle krænkelser og dermed har den ønskede 

effekt. En sådan undersøgelse og evaluering af de fremsatte praksisser vil ifølge Saunders et al. (2007) 

udgøre det sidste led i cyklussen for aktionsforskning. Det vil herefter være muligt at påbegynde en 

ny aktionscyklus, hvori de implementerede praksisser tilpasses med udgangspunkt i den givne 

evaluering og derefter afprøves på ny. 

For at skabe yderligere viden om fænomenet seksuelle krænkelser ses det endvidere relevant at 

undersøge, hvorvidt afhandlingens resultater kan generaliseres bredt på det danske arbejdsmarked. 

Dette ses relevant, da resultaternes generaliserbarhed, som følge af vores metodiske tilgang (se s. 40) 

og videnskabsteoretiske ståsted (se s. 23), kan siges at være begrænset. Denne generaliserbarhed 

kunne øges ved brug af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der kan udsendes til et 

repræsentativt udsnit af medarbejdere på det danske arbejdsmarked, som har oplevet at blive udsat 

for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads. Heri kunne der spørges til de påvirkninger og 

følgevirkninger af seksuelle krænkelser, som belyses i denne afhandling. Hermed kunne det 

muliggøres at sammenligne disse besvarelser med afhandlingens resultater, hvormed der kunne 

skabes indsigt i, hvorvidt de i afhandlingen fundne følgevirkninger af seksuelle krænkelser kan 

generaliseres. 

Endnu en måde, hvorpå der kan skabes yderligere viden om fænomenet seksuelle krænkelser, er 

gennem en undersøgelse af, hvordan oplevelsen af at blive udsat for seksuelle krænkelser kan påvirke 

mandlige medarbejdere. Afhandlingens resultater er udelukkende baseret på kvindelige 

medarbejderes oplevelser (se s. 10). Af denne årsag finder vi det relevant at undersøge, hvorvidt de i 
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afhandlingen fundne påvirkninger og følgevirkninger ligeledes kan gøre sig gældende for mandlige 

medarbejdere. Hvis det i en sådan undersøgelse viste sig, at der forekom forskelligartede 

følgevirkninger for hhv. kvindelige og mandlige medarbejdere, vurderer vi det relevant at belyse, 

hvilke underliggende faktorer, der kan være årsag til disse forskelle. 

Der kunne endvidere skabes yderligere viden om fænomenet seksuelle krænkelser gennem en 

undersøgelse af, hvad der i det danske samfund kan eksistere af generelle opfattelser, diskurser eller 

grundlæggende antagelser om fænomenet. En sådan undersøgelse kunne potentielt synliggøre hvilke 

bagvedliggende faktorer, som kan påvirke måden, hvorpå fænomenet seksuelle krænkelser udspiller 

sig i virksomheder på det danske arbejdsmarked. Hermed kunne det undersøges, hvordan disse 

bagvedliggende faktorer påvirker både medarbejdere og virksomheder i relation til fænomenet 

seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Således kunne der skabes viden om, hvorfor der forekommer 

seksuelle krænkelser på det danske arbejdsmarked, hvordan disse udspiller sig i danske virksomheder 

samt hvordan medarbejdere påvirkes heraf. 
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