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Sammanfattning  

Sexuella trakasserier är ett globalt samhällsproblem där hälso- och sjukvården är en 

särskilt utsatt yrkesgrupp. Problemet med sexuella trakasserier är att det inte 

uppmärksammas lika mycket som fysiskt våld. Syftet med litteraturstudien var därför 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sexuella trakasserier från patienter. En 

litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar med både kvalitativ- och 

kvantitativ ansats genomfördes. Sexuella trakasserier betraktades som ett tabubelagt 

område och det rådde en tystnadskultur kring ämnet. Sexuella närmanden förekom 

främst från manliga patienter i form av fysiska beröringar och sexuella kommentarer. 

Sjuksköterskorna som utsattes för sexuella trakasserier blev mer sårbara samt 

upplevde obehag och skamkänslor. De sjuksköterskorna som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier använde sig ofta av olika strategier för att hantera och finna styrka i 

arbetsdagen. Kollegorna och närstående var ett betydelsefullt stöd för 

sjuksköterskorna som blivit utsatta av sexuella trakasserier från patienter. Vidare 

forskning om ämnet behövs för att kunna förebygga och hantera sexuella trakasserier
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Abstract  

Sexual harassment is a global social problem where health care provider is an exposed 

profession. Sexual harassment does not cause as much attention as physical violence 

and that is a problem. The purpose of the literature study was therefore to describe 

nurses’ experiences of sexual harassment from patients. A literature study based on 

eleven scientific articles with both qualitative and quantitative approaches was 

performed. Sexual harassment was considered as a taboo area and there was a silence 

culture about the subject. Sexual assault came primarily from male patients in the 

form of physical touches and sexual comments. Nurses who have been exposed to 

sexual harassment became more vulnerable and was experiencing discomfort and 

shame. Nurses also used different strategies to handle sexual harassment and to find 

strength of their working day. Colleagues and close associates were an important 

support for the nurses’ who had been exposed to sexual harassment from patients. 

Further research on the subject is needed to prevent and deal with sexual harassment.
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Inledning  

Sexuella trakasserier är ett globalt fenomen (Mushtaq, Sultana & Imtiaz, 2015) och 

något många kvinnor utsätts för (Latecheva, 2017). Europiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter uppskattar att 45-55 procent av kvinnor i de 28 EU-

medlemsstaterna har blivit utsatta för sexuella trakasserier minst en gång sedan 15-års 

ålder. Sexuella trakasserier definieras som ett brott mot principen om likabehandling 

mellan olika kön eftersom att en person kränks (Latecheva, 2017). Sjuksköterskor 

tillhör den mest utsatta yrkesgruppen av sexuella trakasserier (Çelik & Çelik, 2007) 

och inom vården har en fjärde del av sjuksköterskorna någon gång utsatts för sexuella 

trakasserier av patienter. Ett av problemen med sexuella trakasserier från patienter är 

att det inte uppmärksammas lika mycket som fysiskt våld i form av slag och sprakar 

(Spector, Zhou & Che, 2014).  

Bakgrund  

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen  

När någon utför något oönskat verbalt eller genom fysiskt beteende av sexuell natur 

mot en person med ett syfte att sänka personens värdighet klassificeras detta som 

sexuella trakasserier (Çelik & Çelik, 2007; Carstensen, 2016). Det är individens egna 

upplevelser av sexuella trakasserier som räknas och det är den utsatta som avgör vad 

som är kränkande (Latecheva, 2017). Faktorer som påverkar en individs upplevelse av 

sexuella trakasserier kan vara kön, individens kultur och medvetenheten kring 

sexuella trakasserier samt kännedom om juridiska rättigheter (Latcheva, 2017). Några 

faktorer som ökar risken att bli utsatt för sexuella trakasserier från kollegor och 

närstående är sjuksköterskans utseende och personlighet (Suhaila & Rampal, 2012). 

I arbetslivet är sexuella trakasserier vanligt förekommande och det görs sällan någon 

anmälan eftersom den utsatta känner skam eller klandrar sig själv. Sexuella 

trakasserier kan vara beröringar, anspelningar, skämt, förslag, blickar och bilder som 

är sexuellt anspelande och ovälkomna. Cheferna kan utnyttja sin makt från 

underordnade arbetare genom att tvinga den anställde till sexuella handlingar, 

exempelvis sända sexuella bilder (Del Carmen Herrera, Herrera & Expósito, 2017) 

och det kan finnas en del anställda som accepterar sexuella närmanden på grund av 

karriärsvinster eller risk för karriärsförluster (Hennekam & Bennett, 2017; Del 

Carmen Herrera et al., 2017). Kvinnliga chefer och ledare på en mansdominerad 

arbetsplats är i en mer utsatt position än manliga chefer och ledare som befinner sig 

på en kvinnodominerad arbetsplats (McLauglin, Uggen & Blackstone, 2012). 

McLauglin et al. (2012) menar att det grundar sig i etablerade normer och beror på att 

männen vill markera sitt revir för att bibehålla sin dominans, kontroll och 

maskulinitet.  
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Upprop mot sexuella trakasserier 

Tarana Burk är en kvinnorättsaktivist från USA som år 2007 skapade kampanjen me 

too i syfte för att belysa sexuellt våld mot svarta kvinnor (Pascalidou, 2017; 

Nationalencyklopedin, 2018). För ett år sedan lyfte skådespelerskan Alyssa Milano 

fram kampanjen me too igen genom skapandet av hashtaggen #metoo 

(Nationalencyklopedin, 2018). Syftet med #metoo var att lyfta fram sexuella 

trakasserier mot kvinnor genom att dela med sig av sina erfarenheter, övergrepp och 

våldtäkter. Kampanjen ger utrymme för kvinnor att delta i offentliga debatter om 

sexuella trakasserier, sexism och våldtäktskultur (Mendes, Ringrose & Keller, 2018). 

Kampanjen inspirerar andra branscher så som journalister, politiker och sångare till 

att skapa egna hashtaggs för att lyfta fram sexuella trakasserier och övergrepp inom 

sina yrken. I jämförelse med andra kvinnorörelser har kampanjen #metoo gjort 

politisk skillnad (Nationalencyklopedin, 2018) och en rörelse har skapats för att 

förändra maktbalansen i samhället (Pascalidou, 2017).  

Historians sexuella objektifiering av sjuksköterskan 

På 1960-talet fanns en trend om att objektifiera sjuksköterskor till sexuellt objekt, 

trenden minskade efter 20 år men under 2000-talet återvände den sexuella 

objektifieringen av sjuksköterskor igen. I filmer och tv-program tenderar media att 

förminska sjuksköterskor (Price & McGillis, 2013). Sjuksköterskans karaktär 

framställs oftast som underordnad och mindre kompetent i jämförelse med läkare 

(Price & McGillis, 2013; Rehn 2013) och den kvinnliga sjuksköterskan är fostrad till 

att inte säga emot läkaren (Bentling, 2013). Gamla stereotyper av sjuksköterskor lever 

vidare i media och samhället (Price & McGillis, 2013) trots att sjuksköterskeyrket har 

fått ett högre värde och blivit mer självständigt (Çelik & Çelik, 2007).  

Utsatt arbetsmiljö och organisationens skyldighet  

Vårdpersonal i hela världen har hög risk att bli utsatt för fysiskt eller verbalt våld 

någon gång under sin karriär. En stor andel av vårdpersonalen utsätts oftast för hot 

från patienter och patienternas anhöriga (World Health Organization, 2018). 

Vårdpersonal har en högre rapporterad statistik när det handlar om att bli utsatt för 

sexuella trakasserier i jämförelse med andra yrkesgrupper (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Den mest utsatta kategorin är sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är i direkt 

kontakt med patienten (World Health Organization, 2018). Personer som utsätter 

vårdpersonal för sexuella trakasserier kan också vara kollegor, chefer eller anhöriga 

(Çelik & Çelik, 2007). En studie visar att 97,7 procent av sjuksköterskor har utsatts 

för våld mer än en gång (Choi & Lee, 2017). World Health Organization (2018) har 

tagit fram och utvecklat riktlinjer för hanteringen av våld på arbetsplatserna samt hur 

det kan förebyggas.   

När personal utsätts för sexuella trakasserier i anknytning till arbetet har arbetsgivaren 

en skyldighet att utreda situationen samt utföra de åtgärder som behövs och motverka 
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att det ska ske igen. När den utsatta gör en anmälan till sin arbetsgivare eller 

diskrimineringsombudsmannen är denne skyddad mot bestraffning 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Det är viktigt att en åtgärd utförs direkt eftersom 

arbetsförhållanden kan påverkas negativt (Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen, 

2014). Idag finns det lagstiftning mot trakasserier och sexuellt utnyttjande, 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen har till ändamål att främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. Arbetsgivare och skyddsansvariga har regler att följa om problem 

skulle uppstå hos arbetstagarna (Kröjer et al., 2014) och därför finns Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160) till för att förebygga ohälsa i arbetet samt sträva efter att uppnå bra 

arbetsmiljö.  

Personcentrerad omvårdnad  

Våld kan ha psykologiska och fysiska effekter på vårdpersonalens välbefinnande som 

kan äventyra vårdkvalitén (Muzembo et al., 2015; World Health Organization, 2018). 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som sjuksköterskan ska förhålla sig till är 

personcentrerad vård (McCance & McCormack, 2013). Omvårdnadsmålet för alla 

patienter är att sjuksköterskan ska utföra personcentrerad vård vid varje 

omvårdnadsåtgärd (Olsson, Jakobsson, Swedberg & Ekman, 2012; Öhlén et al., 2017; 

Hether, 2018). Personcentrerad vård innebär att se patienten som en helhet genom att 

patienten känner sig sedd, bekräftad och respekterad (McCance & McCormack, 

2013). Det är betydelsefullt att patienten inte blir sedd som sin sjukdom samtidigt som 

det är viktigt att göra patienten delaktig i vården (Olsson, Jakobsson, Swedberg & 

Ekman, 2012; Öhlén et al., 2017; Hether, 2018;). Patientens individuella rätt till 

självbestämmande, ömsesidig respekt samt förståelse är betydelsefullt för 

personcentrerad vård då varje person har ett värde som ska hanteras respektfullt 

(Heather, 2018). Personcentrerad vård kräver ömsesidighet och gemenskap i 

vårdandet och för att det ska uppstå krävs det att båda parterna i vården är aktiva. 

Patienten och sjuksköterskan delar ett ömsesidigt ansvar för att relationen ska 

etableras och därför är det viktigt att den andra tags på allvar (Rehnstedt, 2012). 

Genom att sjuksköterskan är tillmötesgående via god kommunikation och accepterar 

patientens integritet skapas en trygghet för patienten och då undvika en obalans i 

maktförhållanden (Wiklund, 2003; Rehnstedt 2012). Personcentrerad vård handlar 

inte bara om mötet mellan patienten och sjuksköterskan utan kan även handla om 

resurserna på arbetsplatsen. Om arbetsgivare samt kollegor stöttar och finns 

tillgängliga för varandra möjliggörs personcentrerad vård (McCance & McCormack, 

2013; Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2014; Heather, 2018). 

 

Problemformulering  

För att kunna ge en god patientsäker och personcentrerad omvårdnad är det viktigt att 



 

 4 

sjuksköterskan känner sig trygg på arbetsplatsen. Genom att uppmärksamma 

sjuksköterskors erfarenheter av sexuella trakasserier från patienter kan en djupare 

förståelse skapas för fenomenets påverkan på arbetssituationen och omvårdnaden. 

Den ökade medvetenheten kan även förbättra hanteringen av sexuella trakasserier. 

Syfte  

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av sexuella trakasserier från 

patienter.  

Metod  

En litteraturstudie genomfördes för att uppnå syftet (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i tre databaser med 

omvårdnadsperspektiv. Artiklarna lästes grundligt och granskades med Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Innan studien påbörjades fanns en förförståelse för 

ämnet (Henricson, 2012). 

Datainsamling  

Cinahl, PsycINFO och PubMed var de databaser som valdes eftersom de fokuserar på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Relevanta sökord togs fram 

utifrån uppsatsens syfte. Sökorden var nurs* AND experience* AND sexual 

harassment. En andra sökning gjordes i Cinahl med sökorden nurs* OR healthcare 

professionals AND experience* AND sexual harassment.  Vid sökningarna användes 

booleska operatorn AND för att koppla samman sökord och den booleska operatorn 

OR användes för att få en bredare sökning. Trunkering (*) användes i sökningarna för 

att inte gå miste om böjningsformer av sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). 

Senare i sökningen användes inklusions- och exklusionskriterier för en mer begränsad 

och specifik sökning. Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga orginalartiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2008-2018. Artiklar som var äldre än 10 år 

exkluderades. Sökningarna avgränsades till peer reviewed artiklar för att endast få 

fram vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017). Sexuella trakasserier från kollegor och 

närstående på sjuksköterskor exkluderades. Sökhistoriken samt sökorden finns 

beskrivna i tabell 1, sökordsöversikt (se bilaga A) samt tabell 2, sökhistorik (se bilaga 

B).  

Cinahl  

Första sökningen gjordes i Cinahl med sökorden nurs*, experience* och sexual 

harassment med det booelska ordet AND mellan varje sökord vilket resulterade i 45 

träffar. Alla ru briker lästes och de som ej var relevanta för syftet sorterades bort. . 

Resterande artiklarnas abstrakt lästes och de som bedömdes svara till syftet 

granskades, vilket resulterade till totalt 24 lästa abstrakt där fyra artiklar motsvarade 

syftet och fyra artiklar blev resultatartiklar. En andra sökning gjordes med sökorden 



 

 5 

nurs* OR healthcare professionals, experience* och sexual harassment med det 

booelska ordet AND mellan varje sökord vilket resulterade i 46 träffar, ett läst 

abstrakt och en granskad artikel som gav noll resultatartiklar. Därefter lästes 

artiklarna och granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

för att säkerhetsställa kvaliteten. Resultatartiklarna poängsattes och omvandlades 

sedan till procent och till gradering, grad I (80-100%) hög-, grad II (70-79%) medel- 

och grad III (60-69) låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen resulterade till fyra 

resultatartiklar, varav tre artiklar uppnådde grad I och en artikel uppnådde grad II.  

PsycINFO  

Sökningen i PsycINFO gjordes med sökorden nurs*, experience* och sexual 

harassment med det booleska ordet AND mellan varje sökord vilket resulterade i 56 

träffar. Alla rubriker lästes och de som ej var relevanta för syftet sorterades bort. Fyra 

artiklar var dubbletter. Resterande artiklarnas abstrakt lästes och de som bedömdes 

svara till syftet granskades, vilket resulterade till totalt 27 lästa abstrakt varav endast 

en motsvarade syftet och gav en resultatartikel. Därefter lästes artiklarna och 

granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att 

säkerhetsställa kvaliteten. Resultatartiklarna poängsattes och omvandlades sedan till 

procent och till gradering, grad I (80-100%) hög-, grad II (70-79%) medel- och grad 

III (60-69) låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen resulterade till en resultatartikel 

som uppnådde grad I.  

PudMed  

Sökningen i PubMed gjordes med sökorden nurs*, experience* och sexual harassment 

med det booelska ordet AND mellan varje sökord vilket resulterade i 73 träffar. Alla 

rubriker lästes igenom och de som ej var relevanta för syftet sorterades bort. Tre 

artiklar var dubbletter. Resterande artiklarnas abstrakt lästes och de som bedömdes 

svara till syftet granskades, vilket resulterade till totalt 29 lästa abstrakt där sex 

stycken motsvarade syftet och blev sex resultat artiklar.  Därefter lästes artiklarna och 

granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att 

säkerhetsställa kvaliteten. Resultatartiklarna poängsattes och omvandlades sedan till 

procent och till gradering, grad I (80-100%) hög-, grad II (70-79%) medel- och grad 

III (60-69%) låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen resulterade till sex 

resultatartiklar och alla sex artiklar uppnådde grad I.  

Databearbetning  

Efter kvalitetsgranskningen enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

gjordes en artikelöversikt av de utvalda resultatartiklarna. Artikelöversikterna 

presenteras i tabell 3. Databearbetningen genomfördes enligt Forsberg och 

Wengström (2015) innehållsanalys i fem steg. I första steget lästes artiklarna ett flertal 

gånger både individuellt och tillsammans för att bli bekanta med materialet. I steg två 

bearbetades artiklarnas resultat genom kodning av materialet. Meningsbärande 
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enheter skapades genom att korta ner och sammanfatta texten och samtidigt behålla 

textens innehåll. I steg tre kondenserades koderna till kategorier, som sedan 

strukturerades upp i huvud- och subkategorier. I det fjärde steget bearbetades 

resultatet och sammanfattades under kategorierna. I sista steget skapades fyra 

huvudteman utefter kategorierna som var: Tabu och stereotypa föreställningar, 

sexuella trakasserier och dess olika mönster, emotionella bördan och 

försvarsstrategier till att finna styrka i arbetsdagen.  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör all vetenskaplig forskning innefatta etiska 

överväganden för en god forskning. Belmontrapporten (1979) går efter 

rättviseprincipen, göra-gott-principen, autonomiprincipen och 

människovärdesprincipen. Forskningsfrågorna ska vara relevanta och forskningen ska 

göra nytta för samhället eller vetenskapen. Belmontrapporten (1979) belyser även hur 

viktigt det är att individen respekteras och har rätt till sitt eget liv. Lagen (SFS 

2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyssförordning är till för 

att skydda den deltagande individen i forskning mot att kränkas och bli förolämpad 

vid hantering av personuppgifter. Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) berör 

människor som deltar i forskning och bestämmelser om samtycke som ger individen 

rätt att avbryta sitt deltagande när som under forskningens gång. Lagen är till för att 

skydda den enskilda individen och respekten för människans värde vid forskning. 10 

resultatartiklar hade granskats av etiska kommitté och blivit godkända. En 

resultatartikel behövdes inte granskas enligt landets lagar där studien hade utförts. En 

resultatartikel var inte granskad av etiska kommittén. Artiklarna som ej var etiskt 

godkända valdes att användas eftersom resultatet var liknande andra etiskt godkända 

artiklar. 

Resultat 

Sjuksköterskornas erfarenheter av sexuella trakasserier resulterade i fyra kategorier: 

tabu och stereotypa föreställningar, sexuella trakasserier har olika mönster, 

emotionell börda och försvarsstrategier till att finna styrka i arbetsdagen.  

Tabu och stereotypa föreställningar  

Sexuella trakasserier betraktades som ett tabubelagt område och det rådde en 

tystnadskultur kring ämnet på vårdavdelningar (Nakaishi et al., 2013; Nielsen et al., 

2017). Sexuella trakasserier var ett problem på arbetsplatser inom hälso-och sjukvård 

som kunde ha negativ påverkan på patienternas omvårdnad (Pai & Lee, 2011; Talas, 

Kocaöz & Akgüç, 2011; Nakaishi et al., 2013; Park, Cho & Hong, 2014;Abou-

ElWafa, El-Gilany, Abd-El-Raouf, Abd-Elmouty & El-Sayed, 2015; Najafi, Fallaho-

Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi & Rahgozar, 2017). Vårdpersonalen undvek att tala 

högt och öppet om vad de blivit utsatta för eftersom de oftast ansåg att det inte var en 

tillräckligt allvarlig incident. Vårdpersonalen tyckte att längre erfarenhet av yrket 
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gjorde dem mer toleranta för sexuella trakasserier, det normaliserades och blev en del 

av arbetet (Nakaishi et al., 2013; Nielsen et al., 2017). Det rådde dessutom skilda 

åsikter om vad som räknades som sexuella trakasserier och vårdpersonalen hade 

skilda meningar beroende på individuella föreställningar om normer (Nakaishi et al., 

2013). 

De kvinnliga sjuksköterskorna ansåg att om deras kön hade varit det motsatta hade 

inte sexuella trakasserier uppstått lika ofta eftersom män inte blev drabbade till lika 

stor utsträckning (Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire, 2011). Det rådde en 

föreställning att manliga patienter som utförde sexuella närmanden styrdes av sina 

sexuella drifter, vilket ansågs vara en naturlig instinkt. Sjuksköterskorna ansåg att 

samhället hade skapat en stereotyp av att sjuksköterskorna var mer intresserade av sex 

(Dougherty et al., 2011). En vanlig stereotyp som sjuksköterskorna hade var en 

smutsig gammal man som inte visste bättre vilket framkallade en mindre obekväm 

situation än om trakasserierna hade skett inne hos en yngre manlig patient (Nakaishi 

et al., 2013; Nielsen et al., 2017). Sjuksköterskorna hade också negativa stereotyper 

av bland annat äldre män, tatuerade bastanta män, patienter med låg socioekonomisk 

status samt patienterna med en viss kulturtillhörighet. Det visade att sjuksköterskorna 

hade förutfattade meningar om dessa patienter och bemötte dem med nedlåtande 

attityd och gjorde inte patienterna delaktiga i omvårdnaden. Patienterna med 

sjukdomar som demens, kognitivfunktionsnedsättning eller som befann sig i kris 

klassades som patienter med sexualiserat beteendet och betraktades som oskyldiga av 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna trodde att dessa beteenden var en del av att bli 

gammal och patienternas högre ålder var en avgörande roll för att förklara och ursäkta 

patienternas beteende. Det var meningsfullt för sjuksköterskorna att hitta en förklaring 

till patienternas olämpliga beteende för att lättare kunna acceptera sexuella 

närmanden (Dougherty et al., 2011).   

Sexuella trakasserier har olika mönster  

De vårdgrupper som ofta drabbades av sexuella trakasserier var kvinnliga (Magnavita 

& Heponiemi, 2011) och yngre sjuksköterskor (Abou-ElWafa et al., 2015), dock 

visade resultatet att de manliga sjuksköterskorna också var utsatta fast till en mindre 

del (Dougherty et al., 2011). Flest sexuella trakasserier utfördes från de manliga 

patienterna (Higgins, Barker & Begley, 2009; Magnavita & Heponiemi, 2011), det 

visade sig att männen attraherades mer utav de kvinnliga och yngre sjuksköterskorna 

(Dougherty et al., 2011; Abou-ElWafa et al., 2015). Yngre vårdpersonal med kort 

yrkeserfarenhet var en mer utsatt grupp och kände sig oftast kränkta på grund av 

sexuella närmanden från patienternas sida. Sexuella trakasserier skedde dygnet runt 

på arbetsplatserna (Nielsen et al., 2017) men det var vanligare att fenomenet förekom 

under kvälls- eller nattskift än på dagspass (Pai & Lee, 2011; Talas et., 2011). Det 

visade sig att patienterna med längre vårdtid hade större sannolikhet att göra försök 

till sexuella närmanden än de med kortare vårdtid. Gränsen för vårdpersonalen mellan 

profession och privatliv blev svårare att urskilja om de vårdade patienter under en 
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längre tid (Nielsen et al., 2017). 

 

Vårdpersonalen upplevde olika former av sexuella trakasserier: verbala utsagor och 

fysiska beröringar. Verbala trakasserier kunde både vara kränkande och romantiska 

kommentarer (Nielsen et al., 2017). Den vanligaste formen av sexuellt olämpligt 

beteende var kommentarer om kroppsformen, utseendet och frågor om sexuell kontakt 

från patienterna (Higgins et al., 2009). Fysiska beröringar kunde vara när patienten 

rörde vårdpersonalens privata delar av kroppen som penis, rumpa, bröst eller 

sensuella beröringar på armarna. När vårdpersonalen utförde intimvård på patienterna 

ökade risken att bli utsatt för sexuella trakasserier (Nakaishi et al., 2013; Nielsen et 

al., 2017). Vårdpersonalen berättade att en del av patienterna onanerade offentligt 

(Nielsen et al., 2017) och det fanns patienter som visade opassande bilder på 

medhavda mobiltelefoner eller datorer (Najafi et al., 2017). Sjuksköterskorna hade 

varit med om patienter som haft sexuella hallucinationer, frågat om sjuksköterskorna 

kunde tillfredsställa patienten och varit med om sexuellt tafsande (Higgins et al., 

2009). Statistik visade att desto mer stress sjuksköterskorna utsattes för desto större 

risk var det att bli utsatt för sexuella trakasserier (Park et al., 2014).  

 

Emotionell börda  

Sexuella trakasserier ledde ofta till negativa reaktioner hos sjuksköterskorna i form av 

chock och rädsla samt en känsla av kraftlöshet, osäkerhet, ångest och besvikelse 

(Magnavita & Heponiemi, 2011; Nielsen et al., 2017). Sjuksköterskorna som hade 

blivit utsatta för sexuella trakasserier kände att det påverkade deras känslor och blev 

därför mer såbara eftersom deras tålamod prövades (Park et al., 2014). Sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen för vårdpersonalen kunde även vara associerat med större 

risk att drabbas av depression, stress, sömnproblem och utbrändhet (Hanson, Perrin, 

Moss, Laharnar & Glass, 2015). En fjärdedel av sjuksköterskorna som utsattes av 

sexuella trakasserier fick posttraumatiskt stressymptom som en konsekvens och 

hälften menade att händelserna hade kunnat undvikas (Pai & Lee, 2011). De kvinnliga 

sjuksköterskorna var oroade över sin personliga säkerhet tillskillnad från de manliga 

sjuksköterskorna som var rädda att bli felaktigt anklagade för sexualbrott (Higgins et 

al., 2009). Vid omvårdnad på de manliga patienterna kunde nervositet uppstå från de 

kvinnliga sjuksköterskorna (Dougherty et al., 2011). När vårdpersonalen inte kunde 

fly från fysiska sexuella trakasserier blev rädsla en dominerande känsla. Efter en 

upplevd situation var det vanligt att vårdpersonalen reflekterade över händelsen och 

de blev osäkra på om de själva hade skapat situationen. Det kunde leda till 

skamkänsla och de valde ibland att avsluta sin vårdrelation till patienterna vilket 

skapade en rädsla att förlora jobbet (Nielsen et al., 2017).  

 

Försvarsstrategier till att finna styrka i arbetsdagen  

När sjuksköterskorna blev utsatta för sexuella trakasserier antog de att det inte 

handlade om deras egen personlighet utan det var patienternas egna olämpliga beslut. 
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Sjuksköterskorna antog detta för att inte skuldbelägga sig själva (Dougherty et al., 

2011). Sjuksköterskorna besatt inte tillräcklig med kunskap och därav visste de inte 

hur sexuella trakasserier skulle hanteras (Talas et al., 2011). Sjuksköterskorna med 

mer erfarenhet talade om för sina patienter med olämpligt beteende att det inte var 

accepterat och belyste sina professionella arbetsuppgifter (Higgins, Barker & Begley, 

2009). När verbala strategier inte fungerade vid ihållande sexuella trakasserier 

hanterade sjuksköterskorna det genom att inte ge vård till patienten, det kunde även 

leda till att sjuksköterskorna endast gjorde det som krävdes för att skydda sig själva 

(Higgins et al., 2009). En del vårdpersonal vågade inte lämna obekväma situationer 

eftersom de var rädda att förlora jobbet, vilket kunde leda till negativa privata 

ekonomiska konsekvenser (Nakaishi et al., 2013). Sjuksköterskorna hanterade även 

sexuella trakasserier genom att lämna dörrarna öppna in till patienterna eftersom de 

bidrog till att sjuksköterskorna kände sig tryggare då andra kollegor kunde se och 

höra om något skedde (Higgins et al., 2009). Sjuksköterskorna valde att trycka undan 

händelserna för att skydda sig själva och sina kollegor genom att använda humor eller 

avbryta konversationen på ett milt sätt (Higgins et al., 2009; Nielsen et al., 2017). Det 

vanligaste sättet att hantera sexuella trakasserier var att vara tyst och inte göra 

någonting (Talas et al., 2011) och en del av sjuksköterskorna som utsattes låtsades att 

det inte hade hänt (Abou-ElWafa et al., 2015). 

 

Enligt Higgings et al. (2009) valde sjuksköterskorna att ge ut mindre privat 

information om sig själva för att minska sin sårbarhet vilket förhindrade verbala 

närmanden. Sjuksköterskorna kunde även begära att en kollega skulle följa med in till 

patienten för att vara vittne. Sjuksköterskorna kunde även be en kollega att skugga 

och hålla uppsikt över rummet när sjuksköterskan utförde sina arbetsuppgifter inne 

hos patienten. De manliga sjuksköterskorna hade varit med om kvinnliga patienter 

som felaktigt anklagat dem för sexuella närmanden, därför begärde de manliga 

sjuksköterskorna helst en kvinnlig kollega som vittne för att förhindra felaktiga 

anklagelser från de kvinnliga patienterna. Vid vittne fanns en erfaren kollega inne på 

rummet med sjuksköterskan och vid skuggning fanns en erfaren kollega i bakgrunden 

som kunde ingripa om sjuksköterskan inte kunde hantera patientens olämpliga 

beteende (Higgins et al., 2009). 

Det var viktigt med stöd från kollegorna och närstående när sexuella trakasserier 

uppstod. Upplevde vårdpersonalen att patienterna hade ett olämpligt sexuellt beteende 

kunde vårdpersonalen få stöd av andra kollegor (Nielsen et al., 2017). Ett annat sätt 

att hantera sexuella trakasserier från patienterna var att tala med närstående vilket 

underlättade bearbetandet av händelsen (Pai & Lee, 2011). Sjuksköterskorna värnade 

om varandras hälsa genom att tala om obekväma situationer och kunde lämna över 

patienter med oförändrat olämpligt beteende till en kollega med samma kön som 

patienten. Sjuksköterskorna varnade varandra för patienterna med sexuellt beteende 

när de ansåg att patienterna utgjorde en risk som kunde vara skadlig för kollegorna 

(Higgins et al., 2009). Arbetsledningen valde att placera erfaren vårdpersonal hos de 
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mest krävande patienterna (Nielsen et al., 2017). En del av sjuksköterskorna som hade 

blivit utsatta av sexuella trakasserier upplevde bristande stöd av arbetsplatsen 

(Magnavita & Heponiemi, 2011), saknade riktlinjer och policy för hanteringen av 

sexuella trakasserier (Nielsen et al., 2017) och önskade mer utbildning kring ämnet 

(Nakaishi et al., 2013). Det visade sig att personal på en arbetsplats hade fått 

utbildning om hur sexuella trakasserier borde hanteras och hur de kunde arbeta 

förebyggande mot sexuella trakasserier (Nielsen et al., 2017). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

För att säkerhetsställa kvalitén på examensarbetet ska metoden diskuteras. I 

metoddiskussionen är det viktigt att belysa styrkor och svagheter samt ha ett kritiskt 

förhållningssätt (Henricson, 2012).   

Enligt Henricson (2012) innebär trovärdigheten att författarna kan få läsaren att följa 

med vad som är gjort under arbetets gång. Litteraturstudien styrktes genom att 

sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed samt PsychINFO som är databaser med 

inriktning på omvårdnad för att få relevanta artiklar. Sökningarna var begränsade till 

endast peer-reviewed, vilket är en styrka (Henricson, 2012). Artiklarna som var 

publicerade mellan år 2008-2018 inkluderades vilket kan ses som en begränsning då 

verkligheten kan ha förändrats under en tioårsperiod. Sexuella trakasserier är ett ämne 

som har forskats lite om och därför kunde inte ett mindre årsintervall väljas. Elva 

artiklar bildade resultatet, fyra var kvalitativa, sex var kvantitativa och en var mixad-

metod vilket redovisas i artikelöversikten (se bilaga C). Kvalitativa artiklar är en 

styrka eftersom ansatsen belyser subjektiva upplevelser av ett fenomen dock kan 

kvalitativa artiklar ses som en svaghet eftersom det gav ett mer begränsat resultat. 

Kvantitativa artiklar har varit till en fördel då de fångat upp mönster i en större grupp 

(Henricson, 2012). En svaghet i studien kan vara att all text har granskats och 

översatts från engelska till svenska (Forsberg & Wengström, 2015). För att styrka 

litteraturstudien granskades artiklarna tillsammans utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall. Litteraturstudien påverkades av förförståelsen då fakta och 

kunskap fanns om ämnet innan studien påbörjades, det kan både vara till en styrka 

och en svaghet. En styrkta kunde vara att det fanns kunskap kring ämnet och egna 

erfarenheter och svagheten kunde vara att resultatet påverkades av förförståelsen 

(Wallengren & Henricson, 2012). För att öka styrkan i litteraturstudien gjordes 

sökningarna individuellt för att inte gå miste om något.  

En styrka i sökningarna som gjordes var att samma fritextsökningar användes i alla 

databaser (Henricsson, 2012).  

För att styrka sökningen kunde sökordet patient ingått i sökningen för att få en mer 

specifik träff som motsvarade syftet. Sökordet patient exkluderade kollegor och 

närstående. En styrka var att det blev en bred sökning och ingen artikel missades då 
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artiklar kunde handla om sexuella trakasserier i huvudsak från kollegor och 

närstående, patienter kunde dock vara nämnda i de artiklarna. Sökordet nurs* valdes 

för att alla böjningar av ordet skulle vara inkluderade (nurse, nurses, nursing). Trots 

att sökningen var inriktad på sjuksköterskor gav sökningarna resultat med 

vårdpersonal och det var svårt att urskilja vad som var sjuksköterskor och 

vårdpersonal. Sju av resultatartiklarna fokuserade på sjuksköterskans perspektiv, de 

andra fyra resultatartiklarna fokuserade på vårdpersonal. I resultatartiklarna där 

fokuset var på vårdpersonalen inkluderades sjuksköterskor, termen vårdpersonal 

benämndes när sjuksköterskor var en del av vårdpersonalen och termen 

sjuksköterskor benämndes när det specifikt var sjuksköterskor. För att inte missa 

relevanta artiklar gjordes en andra sökning i Cinahl med sökorden sexual harassment 

AND nurs* OR healthcare professional AND experience* för att inkludera alla 

professioner inom omvårdnad eftersom vårdpersonal ofta förekom i 

resultatsökningarna (Friberg & Östlundh, 2017). Det resulterade till en mer träff än 

första sökningen i Cinahl och det gav inga nya resultatartiklar, därför behölls den 

första sökningen. 

  

Enligt Wallengren och Henricson (2012) styrks litteraturstudien när datainsamlingen, 

analysprocessen och inklusions- och exklusionskriterier har redovisats under 

metodavsnittet. Det är en styrka att det fanns två handledare och studiekamrater med 

under processen eftersom det är bekräftat att analysen är grundad i data. Genom att 

beskriva hur analysprocessen och datainsamlingen har gått till stärks litteraturstudien 

eftersom läsaren får en förståelse. Resultatartiklarna genomfördes i Iran, Danmark, 

USA, Taiwan, Syd Korea, Egypten, Turkiet, Italien och Irland vilket belyser 

vårdpersonalens upplevelser i olika länder. Resultatet visade att sexuella trakasserier 

skedde internationellt vilket ökade överförbarheten. En styrka var att trots olika 

kulturer så finns det samma upplevelser av sexuella trakasserier från patienter till 

sjuksköterskor. Det betyder att resultatet eventuellt kan överföras till flera länder 

(Wallengren & Henricsson, 2012). 

 

Etiskt godkända artiklar ökade det vetenskapliga värdet. Nio resultatartiklar var etiskt 

godkända, en var inte kontrollerad och en behövde ej godkännande enligt dansklag 

eftersom det var en intervjustudie. Artikeln som ej var etiskt godkänd valdes att 

användas eftersom den styrktes av andra etiskt godkända resultatartiklar (Henricsson, 

2012).  

 

Resultatdiskussion  

Flera av de valda resultatartiklarna lyfte fram att sexuella trakasserier var ett problem 

(Pai & Lee, 2011; Talas et al., 2011; Nakaishi et al., 2013; Park et al., 2014; Abou-

ElWafa et al., 2015; Najafi et al., 2017). Det framkom även att majoriteten av sexuella 

trakasserier som utfördes var från de manliga patienterna (Higgins et al., 2009; 

Magnavita & Heponiemi, 2011). Det sexuella beteendet förklaras i litteraturen med 

naturliga biologiska orsaker (Burgess, Barmon, Moorhead, Perking & Bender, 2016). 
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Det sexuella beteendet kan även förklaras med att män vill behålla sin maskulinitet, 

vilket syns på arbetsplatser där kvinnliga chefer befinner sig i en utsatt position från 

underordnade manliga kollegor (McLauglin et al., 2012). Sexuella trakasserier är ett 

vanligt fenomen i arbetslivet och det görs sällan någon anmälan (Del Carmen Herrera 

et al., 2017). Resultatet visade att vårdpersonalen ibland hade svårt att se vart gränsen 

gick för sexuellt närmande efter en längre vårdtid med patienterna (Nielsen et al., 

2017). Det bekräftas i litteraturen att sexuella trakasserier accepteras av en del 

sjuksköterskor vilket kan göra det svårt att urskilja vad som faktiskt är sexuella 

trakasserier (Jackson, Hutchisson, Luck & Wilkes, 2012). Carstensen (2016) förklarar 

att en gråzon uppstår när offret inte bedömer händelsen som en sexuell trakasseri trots 

lagen säger så. Det gjordes få anmälningar av sexuella trakasserier från patienter 

eftersom det var ett tabubelagt ämne (Nielsen et al., 2017; Nakaishi et al., 2013) och 

individens syn på vad som räknas som sexuella trakasserier kan skilja sig åt. Enligt 

Del Carmen Herrera et al. (2017) kan problemet förminskas och utmaning blir att 

uppmärksamma och skapa kunskap eftersom få anmälningar görs (Del Carmen 

Herrera et al., 2017). En egen reflektion kring metoo är att det har haft en positiv 

effekt och det är många yrkesgrupper som påverkats. Vårdpersonal är en yrkesgrupp 

som inspirerats av rörelsen #metoo och har tillsammans utvecklat #nustickerdettill. 

Vårdpersonalen har valt att lyfta fram sexuella trakasserier som sker inom hälso- och 

sjukvården för att öka medvetenheten om sexuella trakasserier. Detta har lett till en 

ökad kunskap för både vårdpersonal och i samhället.  

Flera av de valda resultatartiklarna visade att en del av sjuksköterskorna upplevde att 

sexuella trakasserier bidrog till depression, stress, sömnproblem och utbrändhet 

(Magnavita & Heponiemi, 2011; Hanson et a., 2015; Nielsen et al., 2017) och det 

kunde även leda till posttraumatisk stress (Pai & Lee, 2011). Çelik och Çelik (2007) 

och Del Carmen Herrera et al. (2017) bekräftar att konsekvenserna av sexuella 

trakasserier från patienter kan påverka sjuksköterskors psykiska hälsa negativt. Den 

negativa psykiska hälsan kan i sin tur påverka arbetsförmågan samt deras privatliv 

(Çelik & Çelik, 2007; Del Carmen Herrera et al., 2011). De kvinnliga 

sjuksköterskorna upplevde oro och kände en osäkerhet angående sin personliga 

säkerhet (Higgings et al., 2009). Detta kunde leda till ett ohälsosamt destruktivt 

mående för sjuksköterskorna så som ångest och kraftlöshet (Magnavita & Heponiemi, 

2011; Nielsen et al., 2017). Efter sexuella trakasserier hade uppstått var det vanligt att 

vårdpersonalen reflekterade över händelsen. De blev osäkra på om de själva hade 

skapat situationen vilket i sin tur kunde leda till skamkänsla och en del valde att 

avsluta vårdrelationen till patienterna. När vårdpersonalen valde att avsluta 

vårdrelationen till patienterna kunde det skapa en rädsla över att förlora jobbet 

(Nielsen et al., 2017). Çelik och Çelik (2007) bekräftar i sin forskning att fysiska och 

psykiska konsekvenser hos de utsatta sjuksköterskorna kan vara huvudvärk, 

gastrointestinala störningar, viktminskning, sexuella problem eller posttraumatisk 

stress. Flera studier (Cogin & Fish, 2009; Jackson et al., 2012) bekräftar att 

sjuksköterskor kan känna skuld eller skam efter blivit sexuellt trakasserad från 
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patienter vilket kan leda till en försämrad självbild. Enligt Jackson et al. (2012) kan 

försämrad självbild medföra otrygghet i arbetet med patienten och en vilja att byta 

yrke. En reflektion är att om personalbristen ökar på grund av sexuella trakasserier 

stiger belastningen på sjuksköterskorna som är kvar på arbetet. Det kan skapa stress 

som i sin tur kan påverka den personcentrerade omvårdnaden då det inte finns 

tillräckligt med tid till patienterna. Väljer sjuksköterskorna att arbeta när de är 

deprimerade eller lider av sömnbrist kan det äventyra patienternas omvårdnad.  

Till följd av sexuella trakasserier kan patienterna drabbas av en bristande vård. 

Sjuksköterskorna hanterade sexuella trakasserier med hjälp av olika strategier och en 

av strategierna var att ge ytlig vård (Higgings et al., 2009). Genom att ge ytlig vård 

(Higgings et al., 2009) bemötte sjuksköterskorna patienterna med en nedlåtande 

attityd och minskade patienternas delaktighet i omvårdnaden (Dougherty et al., 2011). 

En del sjuksköterskor valde att lämna dörrarna öppna in till patienterna eftersom 

sjuksköterskorna upplevde en trygghet eftersom kollegorna hade insyn till patienterna 

(Higgings et al., 2009). En annan strategi var att sjuksköterskorna avslutade vårdandet 

med patienterna (Nielsen et al., 2017). När en patient utför sexuella trakasserier mot 

en sjuksköterska kan förtroendet (Jackson et al., 2012; Kröjer et al., 2014) och 

samspelet (Sjögren et al., 2014) mellan de båda parterna försvinna vilket skapar en 

problematik i omvårdnaden (Jackson et al., 2012; Kröjer et al., 2014). För att kunna 

ge varje patient en personcentrerad vård behövs det resurser på arbetsplatsen och ett 

förtroende från kollegor och arbetsgivare (Sjögren et al., 2014; Heather, 2018). 

Uppstår sexuella trakasserier vill inte sjuksköterskan integrera med patienten på 

samma sätt och patienten kan få vänta längre på omvårdnad (Jackson et al., 2012) 

eller kan gå miste om vården patienten behöver (Sjögren et al., 2014). Çelik och Çelik 

(2007) belyser att sexuella trakasserier på arbetet kan störa sjuksköterskors 

koncentration av att ge en kompetent och säker vård. Omvårdnadsmålet för varje 

patient för sjuksköterskan är att utföra en personcentrerad vård (Olsson et al., 2012; 

Öhlén et al., 2017; Heather, 2018). En egen reflektion är att när personcentrerad vård 

utförs av sjuksköterskan sätts patienten i centrum, sjuksköterskan ser patienten som 

värdefull och ger patienten respekt. Utför patienten sexuella trakasserier kan 

konsekvenserna bli att sjuksköterskan inte längre vill vårda på ett professionellt sätt. 

När sjuksköterskan tar detta valet fullföljs inte en av sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser som innebär att ge personcentrerad vård. 

För att kunna hantera arbetsdagen uppgav en del av resultatartiklarna att stödet från 

kollegor och närstående var betydelsefullt för den utsatta eftersom de hjälpte till med 

bearbetningen av sexuella trakasserier (Pai & Lee, 2011; Nielsen et al., 2017). 

Sjuksköterskorna visade empati för varandra och med en god kommunikation på 

arbetsplatsen kunde mental ohälsa förebyggas då de talade om problemen. Ett annat 

sätt att hantera sexuella trakasserier var att stötta varandra med hjälp av skuggning 

eller följa med som vittne in till patienterna (Higgins et al., 2009). I resultatet 

framkom det att sjuksköterskorna använde sig av olika strategier som bland annat 
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humor för att lätta på situationen och skydda sig själva (Higgins et al., 2009; Nielsen 

et al., 2017). En annan strategi för sjuksköterskorna var att ursäkta sexuella 

trakasserierna med patienternas ålder eftersom ålder kunde vara en påverkande faktor. 

En del sjuksköterskor valde att acceptera patienternas olämpliga beteende (Dougherty 

el al., 2011). Dessa olika strategier stärks av Cogin och Fish (2009) som också 

nämner att hanteringen av sexuella trakasserier från sjuksköterskor var att undvika 

och minska kommunikationen med patienter. Jackson et al. (2012) stärker också att en 

del av hanteringen från sjuksköterskor kan leda till att de inte vill gå in till 

patienterna. En tanke är att sjuksköterskor använder sig av olika strategier för att finna 

kraft och trycka bort negativa känslor i samband med sexuella trakasserier för att 

kunna hantera arbetsdagen. En del sjuksköterskor väljer att acceptera patienternas 

olämpliga beteende och tar inte händelsen vidare eftersom det anses vara meningslöst. 

Det är förståeligt att sjuksköterskor väljer att ge en ytlig vård för att prioritera sin egen 

hälsa. Prioriterar inte sjuksköterskorna sin egen hälsa kan det leda till konsekvenser 

inom privatliv och arbetslivet.   

En del av vårdpersonalen hade fått utbildning för att kunna hantera sexuella 

trakasserier, vilket ansågs vara en positiv erfarenhet (Nielsen et al., 2017). Andra 

arbetsplatser önskade mer utbildning kring ämnet eftersom det skulle underlätta 

hanteringen av olämpliga situationer samt att vårdpersonalen skulle förstå bakom 

liggande orsaker till handlingarna (Nakaishi et al., 2013). Det visade sig även att 

riktlinjer och policys saknades för hanteringen av sexuella trakasserier (Nielsen et a., 

2017) och sjuksköterskorna varnade varandra för patienterna med sexuellt beteende 

när patienterna utgjorde en skadlig risk för kollegorna (Higgins et al., 2009). Det finns 

utvecklade riktlinjer för hantering av våld och hot på arbetsplatser (World Health 

Organization, 2018) vilket saknas för sexuella trakasserier (Nielsen et al., 2013). En 

egen reflektion är att om riktlinjer och utbildning skapas om sexuella trakasserier för 

sjuksköterskor kan hanteringen av sexuella trakasserier förbättras och den mentala 

ohälsan kan minska. Minskar den mentala ohälsan kan sjuksköterskor ge en bättre och 

personcentrerad vård.  

Konklusion och implikation  

Sexuella trakasserier är ett globalt problem som förekommer på flera arbetsplatser, 

speciellt inom vården. Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskors erfarenheter av 

sexuella trakasserier påverkar deras välbefinnande negativt vilket i sin tur kan leda till 

försämrad omvårdnadskvalitet. Det framkom att de var en utmaning för 

sjuksköterskor att förhålla sig till sin profession när de utsätts för sexuella trakasserier 

eftersom det inte fanns några direkta direktiv och riktlinjer på hur det skulle hanteras. 

Många sjuksköterskor ser sexuella trakasserier som en del av arbetet och med mer 

utbildning om hur sexuella trakasserier ska hanteras kan sjuksköterskor förbättra sin 

arbetssituation och därmed sin mentala hälsa för att kunna ge patienterna en 

personcentrerad vård.  

 



 

 15 

Arbetsplatser och arbetsgivare måste uppmärksamma detta problem samt utforma 

riktlinjer för händelser av sexuella trakasserier. Det är av stor betydelse att chefer 

skapar förutsättningar där sexuella trakasserier tags på allvar. Skapas det kunskap om 

hur sjuksköterskor ska hantera sexuella trakasserier kan de sprida kunskapen vidare 

till kollegor och sjuksköterskestudenter. Genom att tala om sexuella trakasserier och 

hjälpa varandra kan den rådande tystnadskulturen brytas. Det behövs vidare forskning 

kring sexuella trakasserier och vilka effekter det har på sjuksköterskor, patienternas 

omvårdad och organisationen. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Sexuella trakasserier Sexual harassment (fritext) Sexual harassment (fritext) Sexual harssment (fritext)  

Sjuksköterska Nurs* (fritext)  Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Erfarenhet  Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Vårdpersonal  
Healthcare professionals 

(fritext)  

Healthcare professionals 

(fritext)  

Healthcare professionals 

(fritext)  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

* Siffrorna inom parantes redogör för dubbletter från tidigare sökning.  

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

19/10-18 CINAHL 

Nurs* AND Sexual harassment 

AND experience* 

Limits: 2008-2018, peer reviewed 45 24 10 4 

23/10-18  PsycINFO 

Nurs* AND Sexual harassment 

AND experience*  

Limit: 2008-2018, peer reviewed 56 27 (4)* 13 1 

24/10-18 PubMed 

Nurs* AND Sexual harassment 

AND experience* 

Limits: 2008-2018,  peer reviewed 73 29 (3)* 9 6 

2/11-18 CINAHL 

(Nurs* OR healthcare 

professionals)  AND Sexual 

harassment AND experience* 

Limits: 2008-2018, peer reviwed 46 1 1 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Abou-ElWafa, HS., El-Gilany, AH., Abd-El-Raouf, SE,. Abd-Elmouty, SM. & El-Sayed, Rel-S. 

(2015). Workplace Violence Against Emergency Versus Non-Emergency Nurses in Mansoura 

University Hospitals, Egypt. Journal of Interpersonal Violence, 30, 857-872.  

https://doi.org/10.1177/0886260514536278 

Land  

Databas 

Egypten 

PubMed 

Syfte Var att uppskatta förekomsten och riskfaktorer av olika typer av våld mot sjuksköterskor som 

arbetar på akuten jämfört med de som arbetar i kliniker utanför akuten.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats  

Tvärsnittsstudie  

Urval Till 152 sjuksköterskor som arbetat inom akuten i minst 1 år på Mansoura University Sjukhus och 

sedan distribuerades frågeformulär till sjuksköterskor som arbetade inom interna 

medicinavdelningar.  

Datainsamling Självadministrerat frågeformulär som bestod av 5 avsnitt.  

Dataanalys Data samlades in, granskades, kodades och in i datorn. Oparat t-test och Chi-square test användes. 

Logistisk regressionsanalys gjordes. Statistisk analys gjordes med SPSS-programversionen 16.   

Bortfall 6 sjuksköterskor inom akutsjukvården  

5 sjuksköterskor inom intern medicinavdelning 

Slutsats Sexuella trakasserier var ett problem på arbetsplatsen och kunde ha en negativ påverkan på 

omvårdnaden. Yngre och kvinnliga sjuksköterskor visade sig vara mer utsatta för sexuella trakasserier. 

En del av sjuksköterskorna valde att inte rapportera sexuella trakasserier och förtränger händelsen 

samt låtsas som om det inte har hänt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85%=40p (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Dougherty, D. S., Baiocchi-Wagner, E. A. & McGuire, Tammy. (2011). Managing sexual 

harassment trough enacted stereotypes: An intergroup perspective. Western journal of 

communication, 75, 259-281. https://doi.org/10.1080/10570314.2011.571654 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Var att undersöka hur sjuksköterskor upplevde sexuella trakasserier från sina patienter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenografi   

Urval Snöbollsurval. De intervjuade 28 sjuksköterskor, 24 kvinnor och 4 män. Deltagarna var tvungna 

att vara över 18 år, ha jobbat i vårdverksamheten, upplevt sexuellt beteende hos patienter eller 

observerat medarbetare som upplevt sexuellt beteende hos patienter.  

Datainsamling Öppna intervjuer gjordes på bekväma platser. En intervjuhandledning gjordes och ämnet sexuella 

trakasserier valdes att ta upp efter en ”uppvärmning”. Denna strategin valdes eftersom 

sjuksköterskor inte alltid märker sina erfarenheter av sexuella trakasserier.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades av författarna och kontrollerades en andra gång och 

därefter gjordes en tematisk analys. Författarna hade en öppen syn för att hitta data som kunde 

bygga eller motsäga teorierna om stereotyper. Begrepp identifierades under tiden hur 

sjuksköterskor talar om sexuella trakasserier som blev teman.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att ålder och kön påverkade ens risk att bli utsatt för 

sexuella trakasserier och sjuksköterskorna ansåg att det rådde en föreställning att de manliga 

patienterna styrdes av sina sexuella drifter. Manliga sjuksköterskor var också utsatta för sexuella 

trakasserier från patienter, till en mindre del. Sjuksköterskorna ansåg att samhället hade skapat en 

syn på att sjuksköterskorna hade en överdriven sexualdrift. Kvinnliga sjuksköterskor ansåg att om 

deras kön hade varit det motsatta hade inte sexuella trakasserier uppstått lika ofta eftersom män 

inte drabbas lika ofta. Sjuksköterskorna hittade förklaringar till patienternas olämpliga beteende 

för att lättare kunna acceptera händelsen. En del sjuksköterskor valde att acceptera patienterna 

olämpliga beteende. Sjuksköterskorna som blev utsatta för sexuella trakasserier ansåg att det inte 

handlade om deras egen personlighet. Nervositet och chock var vanliga effekter sjuksköterskorna 

upplevde när de vårdade manliga patienter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 88% = 42p (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Hanson, G. C., Perrin, N. A., Mos, H., Laharnar. & Glass, N. (2015). Workplace violence against 

homecare workers and its relationship with workers health outcomes: a cross-sectional study. 

BMC Public Health, 15, 145-168. 10.1186/s12889-014-1340-7 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Var att undersöka förekomsten av våld på arbetsplatsen och hur det påverkade stress, depression, 

sömn och utbrändhet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie  

Urval 1219 slumpmässigt urval av kvinnlig vårdpersonal som var anställd inom Oregon. 

Datainsamling Data samlades in genom telefonintervjuer. 

Dataanalys Regressionsanalyser användes som kontrollerade kovariater. Beräknade procentandel av de svaren 

dem fick, jämförde och sammanställde.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vårdpersonalens erfarenheter av sexuella trakasserier påverkade deras hälsa negativt exempelvis 

depression, stress, sömn och utbrändhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83%=39p (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Higgins, A., Barker, P. & Begley, C. M. (2009). Clients with mental health problems who 

sexualize the nurse-client encounter: the nursing dicourse. Journal of Advanced Nursing, 65, 616-

624. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04899.x  

Land  

Databas 

Irland 

PubMed  

Syfte Var att utveckla en grounded theory för att förklara hur psykiatri sjuksköterskor svarar på 

sexualitetsproblem i klinisk praxis.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory  

Urval 27 psykiatriska sjuksköterskor, 10 män och 17 kvinnor som arbetar med psykiatri.  

Datainsamling Bandinspelade ostrukturerade intervjuer samlades in mellan år 2005-2006. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och data analyserades med hjälp av nud*ist 4, Word dokument, 

tankekartor och memoing. Koder skapades, konceptualisering, teoretisk provtagning och ständiga 

jämförande analyser.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Sexuella trakasserier var mer vanligt från manliga patienter. De mest förekommande sexuella 

beteenden från patienter var kommentarer om sjuksköterskans kroppsform, utseendet och frågor 

om sexuell kontakt från patienterna. Kvinnliga sjuksköterskor utsattes för sexuella fysiska 

beröringar och blivit tillfrågad om de kunde tillfredsställa patienten. Sexuella trakasserier 

normaliseras från sjuksköterskorna och var en del av patientens sjukdom. Sjuksköterskor kände 

oro för deras säkerhet, kvinnliga sjuksköterskor kände oro för säkerhet och var rädda för vad 

patienterna kunde göra mot dem, manliga sjuksköterskor var rädda för att bli felaktigt anklagade. 

Manliga sjuksköterskor menade på att de var tvungna att vara mer försiktiga eftersom de kunde bli 

mer utsatta av de kvinnliga patienterna via felaktiga anklagelser kring sexuella trakasserier. 

Sjuksköterskorna tyckte det var en utmaning att svara patienten när sexuella trakasserier förekom 

och en del sjuksköterskor tryckte undan hädelserna för att skydda sig själva. När patienten utförde 

sexuella trakasserier valde en del sjuksköterskor att informera patienterna om deras olämpliga 

beteende och sjuksköterskorna belyste deras professionella arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 

menade på att desto mer privat information som lämnades ut till patienterna desto mer såbara blev 

de, patienterna kunde använda den privata informationen negativt mot sjuksköterskorna. I 

situationer där sexuella trakasserier var ihållande och där verbala strategier inte fungerade valde 

sjuksköterskorna avstå vårda patienterna för att minska riskerna av att bli utsatt av sexuella 

trakasserier. Endast en ytlig vård utfördes på patienterna som utförde sexuella trakasserier 

eftersom sjuksköterskorna inte ville integrera med dem. Vårdmiljön ändrades för att minska 

sexuella trakasserier. Om sjuksköterskorna fortfarande var otrygga kunde de begära ett vittne som 

följe med dem in till patienterna. Det var mest de manliga sjuksköterskorna som använde sig av 

detta på grund av att undvika felaktig anklagelse. Sjuksköterskorna kunde välja skugga varandra 

vid jobbiga situationer och ingripa om patienterna betedde sig olämpligt. Sjuksköterskorna 

värnade om varandras hälsa genom att tala om för varandra när patienter betedde sig olämpligt 

eller kunde en annan sjuksköterska ta över patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90%=43p (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Magnavita, M. & Heponemi T. (2011). Workplace violence against nursing students and nurses: 

an Italian experience. Journal of Nursing Scholarship, 43, 203-210.  

https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01392.x 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Var att ta reda på omfattningen och uppfattningen av misshandel och hur det påverkar 

sjuksköterskestudenter i jämförelse med sjuksköterskor från ett allmänt sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie  

Urval 346 sjusköteskestudenter och 275 sjuksköterskor från ett allmänsjukhus.  

Datainsamling Frågeformulär med en 5-punks Likert-skala, 12-postverisionen av General Health Questionnaire 

och Likert-scoringmetod från 1 till 4. Arbetsspänningen utvärderas av Karasek 

efterfrågestyrningsmodell och 4-punkts Likert-skala.  

Dataanalys Skillnaden mellan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter jämfördes med the Mann Whitney 

test för icke-paramatiska variabler och Chi-Square test för att jämföra procentandelar.  

Bortfall 17 sjuksköterskor och 3 sjuksköterskestudenter 

Slutsats Det var oftast männen som utförde sexuella trakasserier och kvinnliga sjuksköterskor var oftast 

offret. Sexuella trakasserier orsakade chock, rädsla, osäkerhet, hjälplöshet, ångest samt besvikelse. 

Sjuksköterskorna upplevde otillräckligt stöd från arbetet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89%=42p (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Najafi, F., Fallaho-Khoshknab, M., Ahmadi, F., Dalvandi, A. & Rahgozar, M. (2017). 

Human dignity and professional reputation 

under threat: Iranian Nurses’ experiences of workplace violence. Nursing and health sciences, 

19, 44-50. http://dx.doi.org/10.1111/nhs.12297 

Land  

Databas 

Iran  

CINAHL  

Syfte Syftet var att ta reda på sjuksköterskors uppfattning om våld på arbetsplatsen i Iran 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenografi 

Urval Sjuksköterskor från 9 olika sjukhus i Iran som varit med om våld på arbetsplatsen och hade minst 

6 månaders klinisk erfarenhet. Sjuksköterskor valdes ut från nio olika sjukhus i Iran som varit med 

om våld på arbetsplatsen och hade minst sex månaders klinisk erfarenhet. 

Datainsamling Data samlades in genom djupgående intervjuer som var semi strukturerade 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger för att kunna skapa olika kategorier. Det 

skapades huvudkategorier och underkategorier genom att jämföra likheter och skillnader. Alla 

författare kontrollerade intervjuerna och studerade kodningen av kategorierna.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sexuella trakasserier var ett problem på arbetsplatserna som ledde till negativ påverkan på 

patienternas omvårdnad. Sjuksköterskorna hade varit utsatta för uppvisande av sexuella bilder på 

medhavda mobiler och datorer av patienter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% = 40p (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

Referens Nakaishi, L., Moss, H., Weinstein, M., Perrin, N., Rose, L., Anger, K., Hanson, C., Christian M. & 

Glass, N. (2013). Exploring Workplace Violence Among Home Care Workers in a Consumer-

Driven Home Health Care Program. Workplace Health & Safety, 61, 441-450.  

https://doi.org/10.1177/216507991306101004    

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka sexuella trakasserier och våld på arbetsplatser inom hemvård för att kunna utveckla 

förebyggande ingripande.  

Metod:  

Design 

Mixad-metod 

Fenomenografi 

Urval 83 hemsjukvårdare, 99 anställda inom intuitionen för mänskliga tjänster (DHS) och 11 

konsumentarbetare valdes ut från Oregon i USA. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer gjordes både i fokusgrupper och individuella grupper. Kvantitativa 

självrapporterade enkäter användes för studien.  

Dataanalys Intervjuinspelningar gjordes och sedan transkripterades. Författarna läste och kodade individuellt 

sedan träffades varje vecka för att upptäcka kodboksändringar.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sexuella trakasserier är ett problem på arbetsplatserna som hade en negativ påverkan på 

patienternas omvårdnad. Vårdpersonalen menade på att det var första gången de diskuterade med 

andra kollegor kring ämnet sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier var ett tabubelagt ämne och 

det rådde en tystnadskultur på arbetsplatserna. Vårdpersonalen ansåg att sexuella trakasserier var 

en del av jobbet samt tolererades och att det accepterades mer om det fanns sjukdomar inblandat, 

eftersom patienten inte kunde hjälpa det olämpliga beteendet. Det rådde skilda meningar angående 

sexuella trakasserier beroende på individuella föreställningar om normer.  Det fanns vårdpersonal 

som inte vågade anmäla sexuella trakasserier eftersom de var rädda att mista yrket och kunde inte 

lämna på grund av privata ekonomiska skäl. Vid utförandet av intimvård fanns det en ökande risk 

att utsättas för sexuella trakasserier. Vårdpersonalen önskade mer kunskap angående sexuella 

trakasserier.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75% =36p (Carlsson & Eiman, 2003).  

Grad II, 74% =35p (Carlsson & Eiman, 2003). 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Nielsen, M-B., Kjær, S., Aldrich, P., Madsen, I., Friborg, M., Rugulies, R. & Folker, A. (2017). 

Sexual harassment in care work - Dilemmas and consequences: A qualitative 

investigation. International Journal of Nursing Studies ,70, 122-130.  
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.018  

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Att beskriva djupgående vårdpersonalens erfarenheter och arbetsplatsers hantering av sexuella 

trakasserier från patienter i vården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Etnometodologi  

Urval Totalt deltog 39 personer inom vården i gruppintervjuer varav 38 var kvinnor och en man. 

Intervjuerna gjordes på 10 olika vårdarbetsplatser som inkluderade chefer, butiksförvaltare, 

säkerhetsrepresetanter och anställda. Majoriteten av de intervjuade var utbildade sjuksköterskor. 

Datainsamling Data samlades in genom djupgående intervjuer där frågor ställdes efter fem huvudämnen. Dem 

hade utvecklat två intervjuhandböcker, en för intervjuerna med cheferna, butiksförvaltarna och 

säkerhetsrepresetanter och en för intervjuerna med de anställda. 

Dataanalys En tematisk analys gjordes baserat på intervjuerna med hjälp av en mall för att kunna ta fram olika 

teman och kodningar. Intervjuerna översattes från Danska till Engelska och transkriberades 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det var viktigt att en åtgärd skedde direkt vid sexuella trakasserier. Fler yrkesverksamma år ledde 

till att vårdpersonalen hade mer erfarenhet av sexuella trakasserier än yngre kollegor med mindre 

erfarenhet vilket gjorde att dem tolererade mer och det blev den del av arbetet. En längre vårdtid 

ledde till att gränsen mellan profession och privatliv blev svårare att urskilja. Vårdpersonalen var 

mer utsatta vid utförandet av intimvård på patienterna och hade varit med om sexuella trakasserier 

i både verbala och fysiska beröringar. Sexuella trakasserier skedde dygnet runt och en del 

vårdpersonal hade fått utbildning i hanteringen av sexuella trakasserier. Det fanns sällan riktlinjer 

eller policy för hanteringen av sexuella trakasserier. För att hantera situationer använde personalen 

sig av olika strategier eftersom sexuella trakasserier är ett tabubelagt område och det fanns en 

rädsla att förlora sitt jobb.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90% = 43p (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Pai, H-C. & Lee, S. (2011). Risk factors for workplace violence in clinical registered nurses in 

Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 20, 1405-1412.  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03650.x  

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Att bestämma riskfaktorerna och psykiska hälsoeffekter av fysisk och psykiskt våld för kliniska 

sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård i Taiwan.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats  

Tvärsnittsstudie  

Urval Deltagarna rekryterades från medlemskapet i Taiwan Nurses Association. Enkäter skickades ut till 

700 registrerade sjuksköterskor som slumpmässigt valdes från TNA-registret. Det var frivilligt att 

vara med.  

Datainsamling Frågeformulär i form av enkäter, en fempunkts Likert-skala samt en PTSD-skala. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Windows där logistiska modeller fanns konstruerade för de 

rapporterade händelserna. 

Bortfall 24st av de som tackade ja till att delta valde att inte svara.  

Slutsats Sexuella trakasserier på arbetsplatserna var ett problem som ledde till negativ påverkan på 

patienternas omvårdnad. Sjuksköterskorna vände sig till familj, vänner och kollegor för att få stöd 

och hälften menade på att sexuella trakasserier hade kunnat undvikas som vanligen skedde från 

patienter. Vanligt att utsättas var det på natt pass.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91% = 43p (Carlsson & Eiman, 2003)  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Park, M., Cho SH. & Hong HJ. (2015). Prevalence and perpetrators of workplace violence by 

nursing unit and the relationship between viokenve and the perceived work envorioment. Journal 

of Nursing Scholarship, 20, 87-95. https://doi.org/10.1111/jnu.12112 

Land  

Databas 

Syd Korea 

PubMed 

Syfte Var att identifiera förekomsten och förövarna av våld på arbetsplatsen mot sjuksköterskor och 

undersöka hur förhållandet mellan arbetsbehov, förtroende och rättvisa såg ut. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie  

Urval 1027 kvinnliga sjuksköterskor från 48 omvårdnadsenheter.  

Datainsamling Data samlades in genom enkäter under 2 månader. 

Dataanalys Multilevelmodellering användes i alla regressionsanalyser. Sjuksköterskorna grupperades i fem 

kategorier. Förövarna grupperades i fem kategorier.  

Bortfall 57st sjuksköterskor och 1 omvårdnadsenhet. 

Slutsats Sexuella trakasserier utfördes främst av patienter och var ett problem på arbetsplatserna som 

kunde påverka patienternas omvårdnad negativt. Desto högre tempo sjuksköterskorna arbetade i 

desto större var risken att bli utsatt för sexuella trakasserier. Sjuksköterskorna som blivit sexuellt 

trakasserade blev mer sårbara eftersom deras tålamod prövades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

 Grad I, 83% = 39p (Carlsson & Eiman, 2003)   



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

Referens Talas, MS., Kocaöz, S. & Akgüç, S. (2011) A Survey of Violence Against Staff Working in the 

Emergency Department in Ankara, Turkey. Aisan Nursing Research, 5, 197-203. 

https://doi.org/10.1016/j.anr.2011.11.001 

Land  

Databas 

Turkiet 

PubMed 

Syfte Var att identifiera andelen anställda som blivit utsatta för våld, vilka förövarna var och hur det 

kom att påverka offren.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Tvärsnittstudie  

Urval 3 statliga och 3 universitets sjukhus i Ankara, Turkiet.  

Datainsamling Data samlades in mellan mars-augusti 2009 från 270 anställda inom akutvården genom 

frågeformulär som bestod av fem kategorier.  

Dataanalys Dataanalys utfördes med SPSS. Beskrivande statistisk och chi-square test utfördes.  

Bortfall 298 deltagare 

Slutsats Flest sexuella trakasserier skedde på kvälls- och nattpass. Dem vanligaste formerna av sexuella 

trakasserierna var berättelser, sexuella skämt, frågor och olämpliga ord. Vanligaste sättet att 

hantera sexuella trakasserier var att vara tyst då personalen saknade kunskap för hur det skulle 

hanteras. Sexuella trakasserier var ett problem på arbetsplatserna och kunde påverka patienternas 

omvårdnad negativt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89%=42p (Carlsson & Eiman, 2003) 
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