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Sammanfattning    

 

Bakgrund: Sveriges sjuksköterskor har i stor utsträckning blivit utsatta för sexuella 

trakasserier från patienter och kollegor. Sexuella trakasserier kan ta uttryck i både 

verbal och fysisk form.  

Problemformulering: Sexuella trakasserier från patienter och kollegor påverkar 

sjuksköterskornas upplevelser och välmående negativt.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever och 

reagerar vid sexuella trakasserier från patienter och kollegor.  

Metod: Litteraturstudien består av 10 artiklar med fokus på sjuksköterskans upplevelser 

och reaktioner av att bli sexuellt trakasserad av patienter och kollegor.  

Resultat: Resultat visade att  sexuella trakasserier skapade negativa känslor och 

reaktioner hos sjuksköterskor. Vanliga förekommande upplevelser var maktlöshet, 

rädsla och ångest. Reaktionerna kunde sedan leda till depression, att sjuksköterskor 

negligerade händelser och en önskan om att lämna yrket.   

Diskussion: Sjuksköterskors utsatthet för sexuella trakasserier i sitt arbete behöver tas 

upp i sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatser. För att kunna sätta in relevanta 

åtgärder som gynnar sjuksköterskans välmående. Förhoppningsvis ska sjuksköterskors 

välmående få en mer central roll i vårdvetenskapen, för att skapa en arbetsmiljö som 

gynnar både personal och patienter i framtiden.   
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INLEDNING 

Vi har genom egna erfarenheter från vården upplevt att det är ett återkommande 

problem med att sjuksköterskor utsätts för sexuella trakasserier från patienter och 

kollegor i sin arbetsmiljö. 

Under året 2017 uppstod det en kraftfull debatt om sexuella trakasserier gentemot 

kvinnor. Debatten kom att kallas för #metoo, och ville lyfta kvinnors utsatthet av 

sexuella trakasserier runtom i samhället (Nationalencyklopedin 2017).   

Sexuella trakasserier kan ske i form av sexuella kommentarer, tafsningar och blickar 

som gör en obekväm. Dessa situationer skapar lätt känslor och delade meningar hos 

personal på en arbetsplats, vilket troligtvis kommer att påverka kvalitén av 

omvårdnaden. För att kunna ge god omvårdnad till patienter är det av stor betydelse att 

vara medveten om upplevelser och tankar som kan uppkomma på grund av detta. 

Genom att vara medveten om dessa upplevelser hos sjuksköterskor är det lättare att sätta 

in relevanta åtgärder som kan skapa en bättre arbetsmiljö och ett bättre utförande av 

arbetsuppgifter, som annars lätt påverkas negativt. Vi anser att sjuksköterskan som 

utsätts för sexuella trakasserier i omvårdnaden av patienter och kollegor troligtvis inte 

har förmågan till att utföra ett patientsäkert arbete med kvalité, då sjuksköterskans egen 

arbetsmiljö och välbefinnande blivit åsidosatt. 

Vi har därför valt att göra en litteraturstudie för att beskriva hur sjuksköterskors 

upplevelser påverkas samt hur de reagerar vid sexuella trakasserier av patienter och 

kollegor i sin arbetsmiljö. Detta är enligt oss ett viktigt och aktuellt ämne men de 

åtgärder som finns på våra arbetsplatser idag är inte tillräckliga för att skapa en 

förändring som är hållbar för personal inom vården. 

 

BAKGRUND 

Att vårda patienter som sextrakasserar 

Sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier uttryckte att de blev 

påverkade till den grad att känslor som ångest, depression och stress var vanligt 

förekommande tillstånd (Mustaq, Sultana & Imtiaz 2015).  

En undersökning med runt 1000 kvinnliga sjuksköterskor visade att 40% hade upplevt 

sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Av dessa 40% var 69% av sexuella trakasserier 
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från en patient. 33% av fallen visade det sig vara en kollega till sjuksköterskan (Mirsch 

2017).  

För att få en tydligare bild av vad sexuella trakasserier innebär har vi här nedanför lagt 

en beskrivning av vad som definierar verbala och fysiska sexuella trakasserier.  

Friedmann (2017) beskriver definitionen av sexuella trakasserier som sexuellt 

förankrade kränkningar. Verbala trakasserier kan yttra sig i olika former. Visslingar 

eller kommentarer förankrade med sex, sexuella rykten om en individs kropp eller när 

en individ blir kallad ord som syftar på sex. Fysiska sexuella trakasserier innebär att en 

individ tar på en annan person och detta upplevs som obehagligt för den andra. Exempel 

på icke verbala sexuella trakasserier och hur de kan yttra sig är blickar som känns 

obehagliga. Det är bara personen som blir trakasserad som kan avgöra om denne har 

blivit sexuellt trakasserad eller inte. Det har visat sig att flera av dem som blivit utsatta 

för trakasserier reducerar sin upplevelse och i värsta fall även anklagar sig själva för att 

ha blivit utsatta. Vissa personer som har utsatts för sexuella trakasserier har ursäktat 

händelsen på grund av sitt utseenden eller relation till den som trakasserat. Alla personer 

som utsätts för sexuella trakasserier reagerar på olika sätt. De vanligaste reaktionerna 

kan spegla sig genom, bland annat ångest, skam- och skuldkänslor, huvudvärk, ont i 

magen och depression. 

 

Det är även betydelsefullt att lyfta ämnet sexuella trakasserier eftersom att det är 

tabubelagt och när problemet diskuteras  har det oftast gått för långt (Arnborg 2017).  

Sexuella trakasserier i omvårdnaden negligeras fortfarande, trots att sjuksköterskans och 

annan vårdpersonals välmående dagligen sätts på spel. 

Genus beskrivs som vad samhället förväntar sig av det specifika könet. Det är viktigt 

med forskning i genus för att kunna arbeta mot samhällets orättvisor som sker på grund 

av könstillhörigheten (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016a). Könet 

beskrivs som det kvinnliga samt det manliga medan genus redogör för regler, 

förväntningar och karaktärsdrag som samhället tillerkänner för de olika parterna 

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016b). I en rapport (Hammarström & 

Hensing 2008) framkom det att kvinnor överlag har sämre arbetsmiljö än män. Män har 

i arbetslivet ofta bättre positioner än kvinnor.  Dessa skillnader i arbetslivet kommer 

även att påverka män och kvinnors positioner i samhället. Rapporten framhöll även att 
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kvinnor oftare var sjukskrivna, främst i yrken inom vård och skola som domineras av 

kvinnor. 

Lagar 

I Diskrimineringslagen (SFS 2017:1128) behandlas sexuella trakasserier samt görs en 

klassificering av begreppet. I 1 kap. 4 § av Diskriminering (SFS 2017:1128) står det att 

sexuella trakasserier är ett sexuellt beteende som kränker en människas värdighet.  

Vi tycker att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem i vården som 

påverkar vårdpersonalens hälsa negativt. För att patientsäker vård ska uppnås, grundas 

det i en god hälsa hos personalen.  

 

I 3 kap. § 6 av Aktiva åtgärder (SFS 2017:1128) står det om arbetslivet, det framhålls 

att en arbetsgivare ska ha riktlinjer, samt rutiner för hur sexuella trakasserier ska 

förhindras i verksamheten.    

I 2 § av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att alla patienter ska få en 

rättvis och jämlik vård.  

Om en verksamhet har rutiner samt riktlinjer kring hur sexuella trakasserier ska hanteras 

kommer verksamheten troligtvis ha en plan på hur problemet ska åtgärdas. Det är även 

viktigt att verksamheten upplyser personal om att det är betydelsefullt att rapportera 

vidare om en skulle bli utsatt för sexuella trakasserier, av patienter eller kollegor. För att 

försöka förhindra att liknande händelser uppstår igen.  

Diskrimineringsombudsmannen (2017) skriver att för anställda finns en lag, 

diskrimineringslagen, som säger att det inte får förekomma sexuella trakasserier av 

kollegor. Dock ingår inte patienter som utsätter personal för sexuella trakasserier i 

diskrimineringslagen. Om patienter utsätter personal för sexuella trakasserier blir det en 

arbetsmiljöfråga som chefen har ansvar över. 

 

Vårdvetenskapligt förhållningssätt 

Wiklund (2003, ss. 156-157) skriver att en relation mellan patient och vårdare alltid är 

ojämn. Denna ojämnhet grundar sig i att vårdaren besitter kunskap på en helt annan nivå 

än vad patienten gör. Vilket gör att patienten hamnar i underläge i relation till vårdaren. 

Det är därför av största vikt att vårdaren gör sitt bästa för att skapa en säker plats för 
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patienten där maktpositionen inte utnyttjas. Men en vårdande relation kräver även 

förtroende och hänsyn från båda håll. När en patient väljer att sextrakassera vårdaren 

uppstår inte en förtroende- och hänsynsfull attityd som gynnar relationen mellan dem.    

Dahlberg & Segesten (2011, s. 122) skriver att som vårdare är det inte alltid så enkelt att 

ge god vård om arbetsmiljön är dålig. Det kan röra sig om svåra situationer, där 

vårdandet inte ger en behaglig upplevelse. De menar även på att vårdarens upplevelse är 

viktig att lyfta fram eftersom det i sin tur kommer att skapa en bättre vård för 

patienterna. Wiklund (2003, s. 48) skriver att livsvärlden är unik för varje enskild 

person, eftersom det är genom vår levda kropp som vi erfar omvärlden. I livsvärlden 

kommer människan att utsättas för hinder som skapar känslor och tankar. När hinder i 

livsvärlden uppkommer är det lätt att ett livslidande skapas (Wiklund 2003, s. 63). För 

att patientsäkerheten ska tillgodoses i omvårdnaden är det av stor betydelse att 

sjuksköterskan har en arbetsmiljö som är lämplig för att kunna skapa kvalité på 

arbetsuppgifterna som utförs (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 300-301). Som vårdare är 

det naturligt att inte alltid ha kraften till att utföra den vård som efterfrågas vid 

situationer där möten blivit helt fel. Dessa konsekvenser kan givetvis leda till ett 

vårdlidande för patienten, eftersom vårdandet inte blir av den kvalitén som förväntas 

(Dahlberg & Segesten 2013, s. 211). Ett möte som gått “fel” mellan vårdare och patient 

kan ta uttryck i att patienten har sagt något sexuellt olämpligt till vårdaren. Vi anser att 

det är viktigt att vården blir vårdande oavsett om möten mellan patient och personal inte 

alltid blir som tänkt, och därför är det viktigt att det finns rutiner som gynnar både 

personal och patienter. Dahlberg & Segesten (2013, ss. 300-301) skriver att 

sjuksköterskans arbetsuppgifter handlar om att ha helhetssyn på patientens omvårdnad. 

Det vill säga alltifrån att se till att patientens basala vård tillgodoses, vara arbetsledare 

för personal som arbetar kring patientens omvårdnad, till att arbetsmiljön är relevant för 

att kunna utföra god omvårdnad som innefattar kvalité och är patientsäker.  

PROBLEMFORMULERING 

I vården är det ett vanligt förekommande och tabubelagt problem att sjuksköterskor 

utsätts för sexuella trakasserier av patienter och kollegor. Det kan för sjuksköterskan 

uppstå upplevelser som påverkar henne både psykiskt och fysiskt, vilket gör det svårt att 

uppleva välbefinnande. Även svårigheter att arbeta samt ha ett gott bemötande skapas 
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efter att de utsatts för sexuella trakasserier. Det är betydelsefullt att lyfta problemet 

kring sexuella trakasserier för att skapa en trygg arbetsmiljö för sjuksköterskor, och på 

så vis kunna utföra en god och patientsäker vård. Det finns ingen lag som syftar till att 

patienter inte får sextrakassera personal utan det är arbetsplatsen som ansvarar för att ha 

goda rutiner kring händelser där patienter och kollegor utsätter sjuksköterskor för 

sexuella trakasserier.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor upplever och reagerar vid sexuella trakasserier 

från patienter och kollegor.   

METOD 

Vid val av data vid litteraturstudier är det relevant att sammanfatta sex till åtta 

vetenskapliga artiklar för att skapa en god grund (Olsson & Sörensen 2011, s.145). Vi 

använder oss av vårdvetenskapliga artiklar, som är relevanta för det valda ämnet. För att 

skapa reliabilitet krävs det information från flera olika källor som stärker varandra för 

att ge ett pålitligt resultat (Olsson & Sörensen 2011, s.123). För att litteraturstudien ska 

knyta an till vår examen i vårdvetenskap kopplas ett vårdvetenskapligt tema, som i vårt 

fall berör hur sjuksköterskans upplevelser och reaktioner påverkas vid sexuella 

trakasserier från patienter och kollegor. Genom att välja både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar skapas en helhetssyn av ämnet som lyfts fram. På så sätt ökar 

förståelsen för människors beteende och tankar. Denna typ av studie grundar sig i 

människans upplevda erfarenheter, sammanfattningsvis vill forskningen visa på 

återkommande mönster av tankar och upplevelser hos människan (Gunnarsson 2007).  

 

Data 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökande i databaser som Cinahl och Primo. Databasen 

Pubmed användes också, men inga relevanta träffar skedde i Pubmeds databas. Sökord 

som valdes för denna uppsats var främst “nurse”, “experience”, “sexual harassment” 

med begränsningar som peer-reviewed och en årsgräns sedan 2008. När relevanta 

artiklar inte längre gick att hitta på dessa inklusion- och exklusionskriterier fick vi utöka 
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sökningarna till en årsgräns sedan 1998. Vi valde att lägga till sökordet “verbal abuse” 

för att få en mer bredd i våra sökningar efter relevanta artiklar. En mer överskådlig blick 

över hur sökningarna gått till är benämnt som bilaga 1 som är skapad utifrån Fribergs 

bok (Östlundh 2006, ss. 51-57). De artiklar som togs bort behandlade egenskaper hos 

sjuksköterskor där det ansågs vara deras fel att de utsattes för sexuella trakasserier. Vi 

valde att ta bort de artiklar eftersom problemet inte ligger hos sjuksköterskan utan hos 

personen som sextrakasserar.  

 

Dataanalys 

Vi valde att använda oss av 10 vetenskapliga artiklar varav fyra var kvantitativa och sex 

kvalitativa. Detta upplägg valdes för att skapa en bred helhet i litteraturstudien, där vi 

vill framhålla både påverkan av upplevelser och reaktioner som sjuksköterskor upplever 

när sexuella trakasserier sker.  

Friberg (2006, s. 112) menar på att metasyntes ska utföras i resultatdelen, för att ge en 

korrekt analys av resultatet av artiklarna. Metaanalys ger mer tyngd åt ett resultat 

eftersom det ger en sammanfattning av flera artiklar där liknande resultat påvisats, än 

vad endast en studie visar för resultat (Vetenskap och Folkbildning 2014). Analysen av 

framtagen data sker genom att ta fram det centrala i texten som anses vara 

betydelsefullt. I detta fall när vårdvetenskapen ska belysas är det betydelsefullt att lyfta 

det ur en vårdande synvinkel. När resultatet av datan behandlas och jämförs är det 

viktigt att utforma en konkret översikt över resultatet som lätt kan studeras av läsare 

(Dahlborg Lyckhage 2006, s. 144).  

För att göra analysen av insamlad data mer överskådlig har vi gjort en tabell utifrån 

Friberg (2006, s.149) , som vi valt att benämna för Bilaga 2.  

Efter vår insamling av 10 artiklar för uppsatsen började analysen av artiklarna. Vi läste 

noggrant igenom artiklarna, flertalet gånger för att verkligen få en så korrekt 

uppfattning som möjligt av vad forskarna hade kommit fram till. Det väsentliga i 

texterna som svarade på vårt syfte markerade vi med överstrykningspennor med färgen 

gul. Detta på grund av att det skulle bli enklare och mer överskådligt att se det 

väsentliga i artiklarna.   
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RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi redogöra om hur sjuksköterskor upplever och reagerar vid 

sexuella trakasserier från patienter och kollegor. Resultatet presenteras i två 

huvudteman med sex subteman. (Fig 1).  

 

Figur 1: Huvudteman och subteman.  

1. Upplevelse av sexuella trakasserier från patienter och kollegor 

- Sjuksköterskans psykiska upplevelse vid sexuella trakasserier. 

- Sjuksköterskans sociala upplevelse vid sexuella trakasserier.  

- Sjuksköterskans fysiska upplevelse vid sexuella trakasserier.  

       2. Reaktioner vid sexuella trakasserier från patienter och kollegor.  

 

- Sjuksköterskans psykosociala reaktion vid sexuella trakasserier.  

- Sjuksköterskans reaktion till arbete efter sexuella trakasserier. 

- Sjuksköterskans arbetsrelaterade åtgärder vid sexuella trakasserier.  
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Upplevelse av sexuella trakasserier från patienter och kollegor 

Sjuksköterskans psykiska upplevelse vid sexuella trakasserier 

Sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier främst från patienter, ledde i 

flertalet fall till att de drabbades av ångest skriver Magnavita & Heponiemi (2011). 

Celik & Senol Celik (2007) skriver att sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier uttryckte att det påverkade deras psykiska hälsa och upplevelser negativt. 

Sjuksköterskor upplevde även skam, förnekelse och kände en behövlighet av att låtsas 

som att händelsen inte inträffat. Sexuella trakasserier från patienter kunde även leda till 

att sjuksköterskor fick en mer negativ upplevelse av sin självbild och egenvärde 

(Jackson, Hutchinson, Luck & Wilkes 2013). Madison och Minichiello (2001) skriver 

att sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier från kollegor upplevde ett 

starkt obehag gentemot sina kollegor. Andra upplevda känslor och tillstånd som var 

vanliga vid sexuella trakasserier var hjälplöshet, förödmjukelse och depression.   

Rädsla, besvikelse och hjälplöshet var vanligt förekommande upplevelser hos 

sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier från patienter (Magnavita & 

Heponiemi 2011). Även resultatet i Somani, Karmaliani, Mc Farlane, Asad & Hirani 

(2015) studie stärker tesen om att sjuksköterskor som utsatts för sexuella trakasserier 

upplevde rädsla. Den upplevda rädslan berodde oftast på att sjuksköterskan var rädd för 

negativa konsekvenser som kunde ske vid rapportering av händelsen till 

verksamhetschefen. Sjuksköterskor uttryckte även att att de upplevde nervositet och 

chock vid sexuella trakasserier (Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire 2011).   

Sjuksköterskans sociala upplevelse vid sexuella trakasserier  

Yngre sjuksköterskor upplevde ett sexuellt beteende som mer oacceptabelt från 

patienter, än äldre sjuksköterskor. Detta på grund av att äldre sjuksköterskor tolkade 

beteendet som typiskt manligt. Sjuksköterskorna uttryckte också att de upplevde att  

yngre och oerfarna sjuksköterskor utsattes för sexuella trakasserier i större grad. 

Sjuksköterskorna förklarar sin tes som att yngre sjuksköterskor inte haft tillräcklig med 
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besittning i yrkeslivet för att utveckla effektiva svar vid sexuella trakasserier skriver 

Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire (2011). Även Hibino, Hitomi, Kambayashi & 

Nakamura (2009) stärker tesen att yngre sjuksköterskor med lite arbetserfarenhet i 

högre grad utsattes för sexuella trakasserier.  

En upplevelse kunde vara att sjuksköterskor upplevde sexuella trakasserier som en del 

av jobbet och att patienter kunde bete sig på vilket sätt de ville. Några sjuksköterskor 

upplevde att de sexuella trakasserierna inte hade inträffat om dem hade varit av manligt 

kön (Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire 2011). Det visade sig även att om 

patienten tillhörde samma biologiska kön som sjuksköterskan, beskrev sjuksköterskan 

hur hon upplevde känslor som förundran och bekymmer. Det vill säga att 

sjuksköterskan i vissa fall ifrågasatte sin egen sexuella läggning och även funderade på 

om det var hon som uppmuntrat beteendet (Madison & Minichiello 2001). Flertalet 

sjuksköterskor som utsatts för sexuella trakasserier uttryckte att deras sociala liv och 

personliga relationer som familj påverkades negativt (Celik & Senol Celik 2007).  

Sjuksköterskans fysiska påverkan vid sexuella trakasserier 

Celik & Senol Celik (2007) skriver att sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier uttryckte att det påverkade deras fysiska hälsa negativt. Vanliga tillstånd vid 

negativ fysisk hälsa vid sexuella trakasserier var huvudvärk och oro.  

Reaktioner vid sexuella trakasserier från patienter och kollegor 

Sjuksköterskans psykosociala reaktion vid sexuella trakasserier 

Sjuksköterskor som blivit utsatta för sexuella trakasserier valde i största utsträckning att 

inte göra något alls, att låtsas som ingenting hade hänt eller ignorera patienten som 

sextrakasserade skriver Hibino, Ogino & Inagaki (2006). Även Celik & Senol Celik 

(2007) stärker tesen att vissa sjuksköterskors reaktion vid sexuella trakasserier var att 

låtsas att dem inte har inträffat. En vanligare reaktion var att inte reagera alls på sexuella 

trakasserier. Vissa sjuksköterskors reaktioner vid sexuella trakasserier var att skratta och 

inte bry sig om händelsen. En annan reaktion var att acceptera beteendet hos patienten, 

på grund av patientens kön eller om patienten var dement. Sjuksköterskor ansåg att det 

var svårt att skuldsätta en patient för sexuella trakasserier om hen var dement 
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(Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire 2011). Andra reaktioner på sexuella 

trakasserier från patienter var att ursäkta patienten och förneka händelsen, detta på 

grund av att sjuksköterskor relaterade patienternas beteende till deras sjukdomstillstånd. 

Vissa sjuksköterskor beskrev att förnekelse av sexuella trakasserier för dem var det ett 

effektivt och lämpligt sätt till att fortsätta arbeta. Sjuksköterskorna valde att i sådana 

situationer reagera med att tolka att det inte var patientens intention att sexuellt 

trakassera. Madison och Minichiello (2001) skriver om en annan vanlig reaktion bland 

sjuksköterskor,  nämligen att det var enklare att skuldsätta sig själva om de utsattes för 

sexuella trakasserier.  

Sjuksköterskans reaktion till arbete efter sexuella trakasserier  

Sexuella trakasserier från patienter kunde även leda till att sjuksköterskan hade svårt för 

att ge omvårdnad av god kvalité på grund av att medkänslan för patienten försvunnit 

(Zhang, Wang, Xie, Zhou, Li, Yang & Zhang 2017). Reaktioner som var vanliga vid 

sexuella trakasserier av kollegor var att den utsatta personen i största grad kände sig 

starkt obekväm i kollegans närvaro. Reaktionen blev att hon hade svårt för att samarbeta 

med kollegan (Madison & Minichiello 2001). Sjuksköterskor som upplevde känslor 

som rädsla, besvikelse och ångest relaterat till sexuella trakasserier på arbetet  

övervägde att byta arbetsplats eller till och med lämna sjuksköterskeprofessionen 

(Magnavita & Heponiemi 2011). Sjuksköterskorna upplevde även att deras 

arbetsproduktivitet minskade (Madison & Minichiello 2001).  

Sjuksköterskans arbetsrelaterade åtgärder vid sexuella trakasserier  

Sjuksköterskor som utsattes för sexuella trakasserier valde i vissa fall att göra en åtgärd 

för att undvika eller förhindra sexuella trakasserier. Dessa åtgärder kunde ta form i att 

sjuksköterskan antingen undvek eller lämnade patienten, bytte arbetsuppgift med en 

kollega eller tyst försökte avvärja konversationen som handlade om en sexuell 

trakasseri. En del sjuksköterskor valde att försöka förstå patienten som sextrakasserade, 

eftersom hon inte ville kränka patientens värdighet (Hibino, Ogino & Inagaki 2006). 

Om sexuella trakasserier på en arbetsplats skedde så var det vanligare att jobba med 

dessa enskilt, för att komma fram till en bra lösning som skyddade patienten. Detta för 

att varje patientfall är unikt (Nielsen, Kjaer, Aldrich, Madsen, Friborg, Rugulies & 
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Folker 2017). En åtgärd som sjuksköterskan kunde använda sig av var  att förklara för 

personen som utsatte henne för sexuella trakasserier vad hon upplevde som acceptabelt 

och icke acceptabelt. En annan åtgärd som sjuksköterskan valde att använda var att 

ändra sina arbetstider för att undvika arbetsmiljön där flest sexuella trakasserier var 

vanligast (Madison & Minichiello 2001).  

En stor andel av de sjuksköterskor som valde att rapportera sexuella trakasserier till 

verksamhetschefen hade i hopp om att få stöd men fick i slutändan inte det (Somani, 

Karmaliani, Mc Farlane, Asad & Hirani 2015). I en annan studie var det bara ett fåtal 

sjuksköterskor som valde att rapportera vidare händelserna till verksamhetschefen. Ett 

antal sjuksköterskor valde att använda sömnmedel för att kunna sova, efter att de utsatts 

för sexuella trakasserier (Celik & Senol Celik 2007). Genom att vissa sjuksköterskor 

hade en mer positiv och öppen syn gentemot genusfrågor valde de att rapporterade 

vidare sexuella trakasserier för deras verksamhet för att kunna få stöd, efter att de blivit 

utsatta för sexuella trakasserier (Hibino, Hitomi, Kambayashi & Nakamura 2008).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Majoriteten av våra artiklar är kvalitativa och lyfter fram hur sjuksköterskors 

upplevelser och reaktioner påverkas vid sexuella trakasserier, vilket varit vårt syfte i 

litteraturstudien. Kvalitativa artiklar innefattar bland annat utforskandet av jämna 

mönster och avvikande mönster hos människor (Olsson & Sörensen 2011, s. 131). 

Dessa typer av artiklar utformas oftast i form av intervjuer, där målet är att fånga 

människans livsvärld (Olsson & Sörensen 2011, s. 134). Kvantitativa artiklar fångar ett 

mönster i en större grupp, det vill säga att hitta ett mönster i statistiken (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 148). Vid kvantitativa studier används främst grafiska figurer i form 

av tabell och diagram för att få fram det centrala i forskningsfrågan och skapa en 

tydlighet. Kvantitativa artiklar är betydelsefulla i en litteraturstudie för att få frågan som 

efterfrågas mer tydligt besvarad i form av statistik (Olsson & Sörensen 2011, s.195).  

Styrkorna i vår litteraturstudie är att de artiklar vi fann hade till största del liknande 

resultat. Detta stärkte resultatet i vår uppsats, som behandlar ämnet om hur 
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sjuksköterskors upplevelser och reaktioner  påverkas vid sexuella trakasserier från 

patienter och kollegor.    

Från början var tanken att denna litteraturstudie skulle innefatta sjuksköterskan som 

unisex. Vid vidare sökning framkom det att artiklarna mest berörde kvinnliga 

sjuksköterskor och i bara något enstaka fall också manliga sjuksköterskor. Vi ville att 

sjuksköterskan skulle lyftas som profession, och inte det biologiska könet som 

sjuksköterskan hade. Svagheten med vår litteraturstudie är att endast två av artiklarna 

berörde både manliga och kvinnliga sjuksköterskors upplevelse av sexuella trakasserier. 

I dessa artiklar där även mäns upplevelse berördes var det endast fyra män som 

intervjuats eller 3% av manliga sjuksköterskor totalt i studien. En artikel berörde inte 

endast sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier, utan även vårdpersonal i 

allmänhet. 

Vi tror att forskningen kring kvinnliga sjuksköterskors upplevelse av sexuella 

trakasserier består av tre möjliga faktorer. För det första är sjuksköterskeprofessionen 

kvinnodominerad. Färre män arbetar som sjuksköterska än kvinnor. 2011 var cirka 1 av 

10 sjuksköterskor män (Vårdfokus 2014).  Brottsförebyggande rådet (2018) skriver att 

under år 2016 rapporterades 4,1% brott med sexuell anknytning riktade mot kvinnor och 

0,6% mot män. Generellt utsätts kvinnor i större utsträckning för sexuella trakasserier 

än män.  

När vi påbörjade arbetet med litteraturstudien trodde vi att det skulle finnas en del 

forskning kring hur sjuksköterskor upplever och reagerar vid sexuella trakasserier. Efter 

att ha sökt artiklar framkom det att ämnet inte var så beforskat. Det vi i efterhand insett 

att vi kunde gjort annorlunda var att vi kunde ändrat vårt syfte mer till relevanta artiklar, 

det vill säga riktat in oss mer på vårdpersonal istället för bara sjuksköterskor. Alternativt 

att vi kunde ha riktat in oss på verbala trakasserier istället för sexuella trakasserier.  

De flesta av artiklarna som berör sjuksköterskors upplevelser och reaktioner vid 

sexuella trakasserier har skrivits främst i Asien. Kvinnors status i Asien är generellt 

lägre än mäns status, och hon har inte samma rättigheter som en man (Pensala 2011). I 

Asien är det känt att kvinnor har mindre makt i samhället samt att sjuksköterskeyrket 

även i Asien är kvinnodominerat. Möjligtvis är det en förklaring till varför mer 
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forskning har skett i Asien, för att lyfta problemet och aktivt jobba mot det. Vi fann 

enstaka artiklar som har skrivits i Västerländska länder som USA och Italien. Möjligtvis 

har den svenska kulturen om att Sverige är ett jämställt land lett till att ingen forskning 

kring ämnet sexuella trakasserier mot sjuksköterskor lyfts. Dock visar statistik att 69% 

av de sexuella trakasserier som sker mot svenska sjuksköterskor kommer från patienter 

(Mirsch 2017). Så problemet sexuella trakasserier existerar fortfarande i Sverige. 

Resultatdiskussion 

Hur sjuksköterskan upplever och reagerar vid sexuella trakasserier 

Resultatet består av tio sammanställda vetenskapliga artiklar som berör sjuksköterskans 

reaktioner och upplevelse vid sexuella trakasserier från patienter och kollegor. 

Resultatet visar att sexuella trakasserier kunde leda till att sjuksköterskan drabbades av 

ångest och rädsla (Magnavita & Heponiemi 2011). Sexuella trakasserier kunde även 

leda till att sjuksköterskan drabbades av oro och en känsla av att inte ha kraft till arbetet 

(Celik & Senol Celik 2007). Depression var en vanlig förekommande påverkan samt en 

känsla av att inte vara respekterad av sina kollegor (Madison & Minichiello 2001). En 

vanlig upplevelse bland sjuksköterskor var att yngre sjuksköterskor blev mer utsatta för 

sexuella trakasserier än äldre. Reaktioner kunde ta uttryck i att sjuksköterskan valde att 

negligera händelsen vid sexuella trakasserier. Sjuksköterskorna hade även svårt att 

skuldsätta patienter som sextrakasserade om de hade en kognitiv nedsättning 

(Dougherty, Baiocchi-Wagner & McGuire 2011).   

Sjuksköterskans välbefinnande  

Många sjuksköterskor kände dålig självkänsla och en nedåtgående känsla av sitt värde 

som människa vid sexuella trakasserier (Jackson, Hutchinson, Luck & Wilkes 2013). 

Vid låg självkänsla ökar risken för känslor och tillstånd som oro, ångest samt 

depression. De som drabbas av låg självkänsla ser oftast omgivningen som kritiskt och i 

vissa fall har de svårt att tolka omgivningen som gynnsam. Vid låg självkänsla är det 

svårt att ta åt sig det positiva som händer i sin omgivning, det blir enklare att ta åt sig 

äran av det negativa. Detta leder oftast till ett skapande av en ond cirkel som påverkar 

våra känslor, funderingar samt uppträdande (Farm 2017).  
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När en person upplever att hen inte kan leva upp till omvärldens förväntningar kring sin 

arbetsinsats och som person, kommer den egna uppfattningen om sig själv att hotas. Om 

självupplevelsen hos en person hotas, kommer ett lidande som påverkar våra känslor 

och uppfattningar om oss själva till det negativa att uppstå (Wiklund 2003, s. 101). Allt 

lidande i en persons liv kan definieras som livslidande. Vilket kan innebära att som 

person ifrågasätta sin egna existentiella plats i livet och även sin roll i arbetslivet 

(Wiklund 2003, ss. 108-109). Att känna ett lidande relaterat till arbetsplatsen som 

Wiklund beskriver ovan kan sättas i förhållande till sjuksköterskans upplevelse och 

reaktion av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det vill säga att ett lidande på arbetet 

även kommer att påverka henne som person negativt i det vardagliga livet. När en 

människa upplever sig deprimerad är det svårt för denne att känna harmoni samt att se 

någonting från den ljusa sidan. Att uppfatta omvärlden som negativ, mörk samt dyster 

är vanligt förekommande känslor vid depression. I vissa fall kan det gå så långt att 

personen inte orkar vakna upp på morgonen och kliva upp ur sängen (Nyman 2009). 

Vid depression är det vanligt förekommande med symtom som sömnproblematik och 

försämrad aptit. Det är vanligt att personen upplever meningslöshet, värdelöshet samt 

svårt att uppleva glädje. Många upplever en så kallad lindrig depression, personen klarar 

då fortfarande att ta sig till och från arbetsplats trots att känslan av att inte orka kliva 

upp ur sängen finns (Gråberg 2018).   

Hållbar utveckling 

I Celik och Senol Celiks (2007) studie framkom det att många sjuksköterskor kände sig 

så påverkade av sexuella trakasserier i arbetet och att de hade tankar på att lämna 

sjuksköterskeyrket. 2017 gjorde statistiska centralbyrån en undersökning om hur många 

sjuksköterskor som inte arbetade inom vården. Det visade sig att cirka 8% av 

sjuksköterskorna hade lämnat vården innan pensionen. Av dessa personer hade 45%  

slutat arbeta på grund av psykisk stress (Statistiska Centralbyrån 2017). Patientsäkerhet 

handlar om att skapa en rättvis och pålitlig vård, både för patienter och vårdare. För att 

uppnå en rättvis och pålitlig vård är det betydelsefullt att ha rutiner som skapats utifrån 

tidigare händelser. Patientsäkerheten kan påverkas till det negativa både av personal och 

verksamhet (Socialstyrelsen 2017). För att få sjuksköterskor att stanna inom vården är 

det betydelsefullt att ha rutiner som gynnar både en god arbetsmiljö för sjuksköterskor 
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samt har fokus på att skapa en patientsäker vård. När sjuksköterskan upplever det svårt 

att samarbeta med kollegor som sextrakasserar, kommer patientsäkerheten att drabbas 

till det negativa. Swenurse (2017) skriver att sjuksköterskan har en god status i 

samhället som uppskattas av samhällets invånare.  

Madison och Minichiello (2001) skriver att sjuksköterskornas egen syn på sig själva 

som vårdpersonal var att klara av olika beteenden hos patienter och kollegor. I vår 

sjuksköterskeutbildning är det mycket fokus på vårdvetenskapen, främst där fokus läggs 

på att möta patienter på deras plan. En viktig aspekt försvinner, hur vår egen profession 

ska må bra. Dahlberg & Segesten (2013, ss. 300-301) skriver att sjuksköterskan 

ansvarar för att en  bra arbetsplats finns omkring patienten. De betonar även vikten av 

att det är upp till både personal och patient att en respektfull relation skapas (Dahlberg 

& Segesten 2013, ss. 190-191). Även Wiklund (2003, ss. 156-157) betonar vikten av att 

vårdare måste bemötas med respekt från patienter för att kunna utföra vård som är 

vårdande. När sjuksköterskan utsätts för sexuellla trakasserier på arbetsplatsen blir 

hennes arbetsmiljö försämrad, dock har inte denna del av försämrad arbetsmiljö 

prioriteras. Diskrimineringsombudsmannen (2017) skriver att sexuella trakasserier från 

patienter inte är olagligt. Men att varje arbetsplats själva ska skapa rutiner för hur 

sexuella trakasserier från patienter ska hanteras när personal utsätts.  

Rådande normer 

Sjuksköterskor valde till viss mån att neutralisera händelsen eftersom personen som 

trakasserat varit en man (Dougherty, Baiocchi-Wagner och McGuires 2011). Detta 

avspeglar troligtvis samhällets traditionella syn på manliga och kvinnliga könsroller. 

Generellt sätt valde personer som blivit sexuellt trakasserade att förminska händelsen 

alternativt skuldsätta sig själva (Friedmann 2017).  

I dagens samhälle där männen har högre status än kvinnor, blir manlighet en synonym 

till makt. Och kvinnor får därmed en lägre status (Jacobsson 2013).  

Äldre sjuksköterskor reagerade i mindre grad på sexuella trakasserier, eftersom de ansåg 

att personerna som sextrakasserade bara levde upp till sin manlighet. Yngre 

sjuksköterskor reagerade däremot starkare på sexuella trakasserier (Madison och 
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Minichiello 2001). Yngre sjuksköterskor valde att rapportera sexuella trakasserier oftare 

än de personer som var över 40 år (Hibino, Hitomi, Kambayashi och Nakamura 2008). 

Vad beror då detta på? Att äldre har ett annat sätt att se på genus och jämställdhet? Eller 

att yngre sjuksköterskor faktiskt blir mer utsatta för sexuella trakasserier? 

Sjuksköterskor som var intresserade av genusfrågor valde i större utsträckning att 

rapportera om de blivit utsatta för sexuella trakasserier (Hibino, Hitomi, Kambayashi 

och Nakamura 2008). Forskning visar således att kunskap om genus skapar en förståelse 

om vikten av jämställdhet (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016a).  

Suhalia & Rampal (2012) har i Malaysia gjort en studie som berör olika variabler som 

förklarar varför sjuksköterskan utsätts för sexuella trakasserier. Några variabler berörde 

sjuksköterskans utseende och personlighet. Utseendet kunde beskrivas som hur 

sjuksköterskans kroppsform var, hennes ursprung, utseende och om hon var knubbig. 

Personligheten beskrevs i studien som lättsam, vänlig eller skygg. Det visade sig i 

studien att sjuksköterskor som uppnådde samhällets skönhetsideéal eller var “vänliga” i 

större utsträckning utsattes för sexuella trakasserier än personer som inte uppnådde 

samhällets skönhetsideéal eller inte var lika lättsamma i sin personlighet.  

Negligera händelsen 

Vi väljer att lyfta fram “förnekelse”, dels på grund av att förnekelse kan vara 

anledningen till att det inte förekommer så mycket forskning kring problemet sexuella 

trakasserier. Men även på grund av att många sjuksköterskor drabbas av ett dåligt 

välmående när de utsätts för sexuella trakasserier och därför anser vi att det blir 

problematiskt när det framkommer forskning i liten omfattning. 

En av sjuksköterskans vanligaste försvarsmekanismer vid sexuella trakasserier var att 

negligera händelsen (Hibino, Ogino & Inagaki 2006). Försvarsmekanismer är ett 

naturligt sätt för människor att skydda sig mot både medvetna samt omedvetna 

upplevelser eller känslor som upplevs som ett hot för ens tillstånd. Det är även ett sätt 

för människan att hantera känslan av ångest eller exempelvis yttre hot (Egidius 2018). 

Sjuksköterskor som utsattes för sexuella trakasserier av patienter med kognitiv 

nedsättning hade svårt för att skuldsätta dessa patienter (Dougherty, Baiocchi-Wagner 
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& McGuier 2011). Alzheimer Sverige (2018) skriver att personer med 

frontallobsdemens kan drabbas av olika symtom som oavsiktligt påverkar deras 

upplevelser och beteende. Det kan vara beteenden i form av hypersexualitet. Persson 

och Hjulström (2017, s.25) skriver att det är vanligt förekommande att det uppstår 

situationer med sexuellt innehåll mellan patienter och vårdgivare. Varje sjukdom har 

sina symtom. Vi tror att det blir enklare att acceptera ett sexuellt beteende hos en patient 

som oavsiktligen på grund av sin sjukdom beter sig på ett sexuellt sätt. 

Kliniska implikationer 

Gunnarsson (2009) skriver att syftet med forskning är att upptäcka en ny lärdom. Det 

innebär att skapa nya teorier genom att analysera information samt skapa ny 

vetenskaplig syn. Vi anser att mer forskning kring ämnet sexuella trakasserier gentemot 

sjuksköterskor krävs för att få en bättre förståelse för hur det påverkar sjuksköterskan. 

Samt hur sjuksköterskans upplevelse kommer att påverka patienternas vård när de väljer 

att sextrakassera. Det är av stor vikt att samhället upplyses om sexuella trakasserier och 

dess påverkan, på grund av att det är samhällets medborgare som är patienter och 

kollegor. I ett flertal studier i vårt resultat visade det sig vara vanligt förekommande att 

kollegor och patienter trodde sig ha rätten till att sextrakassera sjuksköterskorna. 

Mer undervisning under sjuksköterskeutbildningen samt på arbetsplatser är önskvärt 

kring ämnet sexuella trakasserier för att upplysa framtida sjuksköterskor och 

sjuksköterskor i arbetslivet om hur vanligt förekommande problemet är, samt hur det 

eventuellt kan hanteras. Forskning visade att främst yngre sjuksköterskor blev utsatta 

för sexuella trakasserier, vilket visar på att sjuksköterskor inte fått de redskap som krävs 

för att hantera sexuella trakasserier. I en studie av Madison och Minichiello (2001) står 

det att sjuksköterskan under utbildningen lär sig hantera olika typer av beteenden från 

patienter. På grund av detta förväntar sig sjuksköterskan att alla typer av beteenden från 

patienten är acceptabla. Detta ledde då till att sjuksköterskorna i de flesta fall i studien 

inte sa ifrån när de blev trakasserade.     

SLUTSATSER 

Majoriteten av kvinnliga sjuksköterskor har blivit utsatta för sexuella trakasserier av 

patienter och kollegor i sitt dagliga arbete. För att koppla den här slutsatsen till vårt 
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syfte kunde vi se att sexuella trakasserier i stor utsträckning leder till upplevelser och 

reaktioner som bland annat ångest, maktlöshet och rädsla. Reaktioner och åtgärder som 

sjuksköterskor reagerade med kunde ta uttryck i att hon negligerade händelsen, 

ursäktade patientens beteende alternativt låtsades som ingenting hade hänt. Detta 

påverkade sjuksköterskor negativt i sina vardagliga liv. Sjuksköterskor valde att se olika 

på sexuella trakasserier, vissa ansåg att det är en del av jobbet att bli sexuellt 

trakasserad, medan andra sjuksköterskor ansåg att det skapade en oacceptabel 

arbetsmiljö. Det är av betydelse att arbetsplatsen har rutiner och ett öppet klimat som 

tillåter sjuksköterskan att tala om sexuella trakasserier. Vi anser att mer forskning 

behövs kring sexuella trakasserier i vården. Forskning som sedan behöver presenteras i 

sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatser, och förhoppningsvis vävas in i 

vårdvetenskapen. Det vi menar med att vävas in i vårdvetenskapen handlar bland annat 

om att sjuksköterskans välmående behöver bli mer tydligt, eftersom sjuksköterskans 

välmående även påverkar patientens vård. En sjuksköterska som känner sig kränkt och 

ångestfylld kommer leverera sämre vård till patienten som sextrakasserar. Här blir det 

inte etiskt rätt av flera olika skäl, då en ond cirkel skapas när patienter och kollegor 

utsätter sjuksköterskor för sexuella trakasserier under arbetstid. Om sjuksköterskan 

vårdar patienter samt samarbetar med kollegor och samtidigt har ett lågt välmående kan 

detta lätt påverka dels patientens vård negativt men även samarbetsförmågan.  
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Bilaga 1 

Sökdatum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa  

artiklar 

Valda 

artiklar 

18-02-01 Cinahl Nurse,  

Experience, 

Sexual 

harassment. 

Peer-reviewed, 

2008-2018. 

22 3 1 

18-02-13 Cinahl Sexual 

harassment,  

Nurse, 

Experience.  

Peer-reviewed, 

2008-2018. 

27 2 1 

18-02-25 Cinahl  Nurses,  

Sexual 

harassment.  

Peer-reviewed,  

2008-2018.  

83 7 1 

18-02-25 Primo Sexual 

harassment,  

Nurses.  

Peer-reviewed, 

2008-2018. 

476 3 2 

18-02-26 Cinahl Nurses, 

Verbal 

abuse.  

Peer-reviewed,  

Engelska, 

2008-2018.  

78 3 1 

18-03-01 Cinahl  Nurse, 

Sexual 

harassment, 

Experience. 

Peer-reviewed, 

Engelska,  

1998-2018. 

52 2 1 

18-03-01 Cinahl Sexual 

harassment,  

Nurse.  

Peer-reviewed, 

2000-2018.  

153 4 1 

18-03-01 Primo Sexual 

harassment, 

Nurses.  

Peer-reviewed,  

Tidskriftsartiklar,  

Engelska, 1998-

2018. 

169 6 2 
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Bilaga 2 

 

Titel: 

Författare: 

Tidskrift: 

Årtal: 

Syfte Metod  

(Urval och 

Analys) 

Resultat Diskussion 

”Sexual 

Harassment of 

Female Nurses 

by Patients in 

Japan”. 

 Y, Hibino., K, 

Ogino & M, 

Inagaki.  

Journal of 

Nursing 

Scholarship. 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

artikeln var att 

undersöka 

förekomsten av 

sexuella 

trakasserier av 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

på sjukhus i 

Japan.   

Forskarna 

använde sig av 

svarsblanketter 

som delades ut 

till 

sjuksköterskor 

som jobbade 

på sjukhus.  En 

innehållsanalys 

tillämpades via 

deskriptiv data 

från svars 

blanketterna. 

Det visade sig 

att sexuella 

trakasserier 

ledde till att 

sjuksköterskor 

reagerade 

genom att inte 

göra någonting, 

låtsas som 

inget hade 

hänt. Eller att 

hon valde att 

undvika 

trakasseraren 

alternativt byta 

arbetsuppgifter 

med en 

kollega.  

Risken för att 

sjuksköterskor

na skulle 

utsättas för 

sexuella 

trakasserier var 

hög. 

Ledningen 

verkade dock 

undervärdera 

det 

förekommande 

problemet. Det 

fanns inga 

tydliga 

riktlinjer 

fastställda för 

hur en sådan 

situation skulle 

hanteras. 
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“Exploring 

Factors 

Associated 

With the 

Incidence of 

Sexual 

Harassment of 

Hospital 

Nurses by 

Patients”. 

Y, Hibino., Y, 

Hitomi., Y, 

Kambayashi & 

H, Nakamura. 

Journal of 

Nursing 

Scholarship.  

2008.   
 

Syftet var att 

identifiera 

Japanska 

sjuksköterskors  

upplevda 

händelser av 

sexuella 

trakasserier 

samt andra 

typer av 

sexuella 

beteenden. 

Metoden som 

användes var 

svarsblanketter

, dess delades 

ut till 

sjuksköterskor 

som arbetade 

på sjukhus i 

Japan. 

Datainsamling 

skedde via två 

olika 

blanketter. Den 

ena mätte 

sexuella 

trakasserier 

från patienter 

och den andra 

mätte 

patienters 

beteende som 

var av sexuell 

betydelse.  

Resultatet 

visade att 

legitimerade 

sjuksköterskor 

utsattes för mer 

sexuella 

trakasserier än 

underskötersko

r. Det visade 

sig även att 

yngre 

sjuksköterskor 

med mindre 

arbetserfarenhe

t utsattes för 

mer sexuella 

trakasserier än 

äldre.   

Den personal 

som hade 

kunskap kring 

jämställdhet 

rapporterade 

vidare 

problemet. 

Undervisning i 

jämställdhet 

sågs därför 

som en 

långsiktig 

lösning. 

“Workplace 

Violence 

Against 

Nursing 

Students and 

Nurses: An 

Italian 

Experience”.  

N, Magnavita 

& T, 

Heponiemi.  

Journal of 

Nursing 

Scholarship.  

2011. 

Syftet var att 

identifiera 

skillnaden i att 

utsättas för, 

bland annat 

arbetsrelaterad 

våldsamhet och  

sexuella 

trakasserier, 

mellan 

sjuksköterskor 

och 

sjuksköterskest

udenter.   

En 

undersökning 

tilldelas 

studenter på tre 

Italienska 

universitet. 

Svaren 

jämfördes 

sedan med svar 

från 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

sjukhus.  

Det visade sig 

att 

sjuksköterskor 

som utsattes 

för sexuella 

trakasserier 

upplevde 

känslor som 

rädsla, ångest, 

besvikelse och 

hjälplöshet. 

Sjuksköterskor 

som blivit 

utsatta 

funderade på 

att byta 

arbetsplats 

eller lämna 

sjuksköterskepr

ofessionen.  

Förebyggande 

handlingar är 

något som 

måste sättas in. 

Inte bara på 

sjukhus men 

även på 

skolorna.  
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“Sexual 

Harassment 

Against Nurses 

in Turkey”.  

Y, Celik & S-

S, Celik.  

Journal of 

Nursing 

Scholarship.  

2007.  

Att identifiera 

förekomsten av 

av sexuella 

trakasserier 

och dess 

konsekvenser 

mot 

sjuksköterskor 

i Turkiet.  

Datainsamling

en baseras på 

svarsblanketter 

som delades ut 

till 

sjuksköterskor

na på åtta olika 

sjukhus.  

Det visade sig 

att majoriteten 

av dem som 

trakasserade 

sjuksköterskor

na var läkare. 

De vanligaste 

reaktionerna 

från 

sjuksköterskor

na var ilska 

samt rädsla. 

Studien visade 

på att 

sjuksköterskors 

hälsa 

påverkades 

negativt av 

sexuella 

trakasserier.   

Många 

sjuksköterskor 

visste inte sina 

rättigheter på 

grund av låg 

arbets status. 

“Mosaic of 

verbal abuse 

experienced by 

nurses in their 

everyday 

work”. 

D, Jackson., 

M, 

Hutchinson., L, 

Luck & L, 

Wilkes. 

Journal of 

advanced 

nursing.  

2012. 

Syftet med 

studien var att 

samla in data 

kring vilka 

verbala 

kränkningar 

sjuksköterskan 

utsätts för från 

patienter och 

anhöriga i sitt 

arbete.  

Data samlades 

in genom 1150 

timmar av 

observation av 

patienter som 

antydde risk 

för fysiskt 

våld, samt 210 

kvalitativa 

observations 

anteckningar 

kring hur 

sjuksköterskan 

upplever 

verbala 

kränkningar i 

arbetet.  

Resultat visade 

att 

sjuksköterskor 

som blivit 

utsatta för 

sexuella 

trakasserier 

tenderade att 

påverka deras 

självkänsla, 

egenvärde samt 

deras 

personliga 

säkerhet.  

Hoten ansågs 

vara både 

könskränkning

ar, med 

sexistiska 

inslag. Det 

anses vara av 

stor vikt att ta 

itu med 

könskränkning

ar samt 

sexuella 

trakasserier på 

arbetsplatsen.  
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“Sexual 

harassment in 

care work - 

Dilemmas and 

consequences: 

A qualitative 

investigation”.  

M-B, Nielsen., 

S, Kjaer., P, 

Aldrich., I, 

Madsen., M, 

Friborg., R, 

Rugulies & A. 

Folker.  

International 

Journala of 

Nursing 

Studies. 

2017. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

vårdpersonals  

upplevelse 

samt deras 

handlingar som 

uppstår vid 

sexuella 

trakasserier i 

omvårdnaden.  

Data samlades 

in genom 

gruppintervjuer

, blandad 

vårdpersonal 

men främst 

legiterade 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Detta skedde 

på 10 olika 

arbetsplatser, 

som sjukhus, 

äldreboende 

och 

rehabcenter.  

Resultat visade 

att om sexuella 

trakasserier på 

en arbetsplats 

uppkom var det 

vanligast att 

arbeta med 

dessa från fall 

till fall, för att 

komma fram 

till en lösning 

som skyddade 

patienten.  

Viktigt att 

arbeta 

förebyggande 

kring sexuella 

trakasserier för 

att på sikt  

skapa en 

godare 

arbetskultur i 

vården.  

“Sexual 

harassment 

towards nurses 

in Pakistan: 

Are we safe” 

R, Somani., R, 

Karmaliani., J, 

Mc Farlane., 

N, Asad & S, 

Hirani. 

International 

Journal of 

Nursing 

Education.  

2015.  

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

sexuella 

trakasserier 

gentemot 

sjuksköterskor 

i både privata 

och offentliga 

sjukhus i 

Pakistan.  

Metoden som 

användes var 

en deskriptiv 

tvärsnittsstudie

.  

Studiens 

resultat visade 

att 

sjuksköterskor 

mellan 19-29 

år var mest 

utsatta. Att 

känna skam 

och förnekelse 

för de sexuella 

trakasserierna 

var vanligt 

förekommande 

bland 

sjuksköterskor

na i studien.  

Mer och 

tydliga 

riktlinjer för 

hur patienter 

och anhöriga 

ska bete sig 

mot personal. 

Mer 

strukturerat 

hur en ska gå 

till väga vid en 

anmälan av en 

händelse.  
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“Workplace 

violence 

against nurses: 

A cross-

sectional 

study”. 

L, Zhang., A, 

Wang., X, 

Xie., Y, Zhou., 

J, Li., L, Yang 

& J, Zhang.  

International 

Journal of 

Nursing 

Studies.  

2017.  

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

förekomsten av 

våld mot 

sjuksköterskor 

i Kina och 

vilka 

konsekvenser 

sjuksköterskan 

upplever i 

efterhand. 

Forskarna 

skickade ut 

4125 

frågeformulär 

till 28 

slumpmässigt 

utvalda sjukhus 

runtom i Kina.  

Sexuella 

trakasserier 

mot 

sjuksköterskor 

ledde till 

försämrad 

kvalité på vård 

och medkänsla 

försvann.  

Verbalt våld 

förekom 

troligtvis på att 

personerna 

förväntade sig 

högsta kvalité 

på vården.  

“Managing 

Sexual 

Harassment 

Through 

Enacted 

Stereotypes: 

An Intergroup 

Perspective”.  

C-S, 

Dougherty., E-

A, Baiocchi 

Wagner & T, 

McGuire. 

Western 

Journal of 

Communicatio

n 

2011  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

reaktioner vid 

sexuella 

trakasserier av 

sina patienter.  

Forskarna 

valde att göra 

en kvalitativ 

studie i form 

av intervjuer. 

Det var 28 

sjuksköterskor 

som deltog i 

studien.  

Resultatet 

visade att 

sjuksköterskor

na upplevde 

känslor som 

chock vid 

sexuella 

trakasserier. 

Vissa 

sjuksköterskor 

valde att 

ursäkta 

händelserna.  

Sjuksköterskor

na upplevde att 

de oftare var 

yngre 

sjuksköterskor 

som utsattes 

för sexuella 

trakasserier.  

 

I diskussionen 

väcktes tankar 

om att i de 

flesta fallen så 

handlar inte 

trakasserierna 

om en specifik 

person, utan att 

den utsatta 

individen 

“tillhör” en 

grupp som är 

stereotypiskt 

svag.  
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“Sexual 

harassment in 

health care: 

classification 

of harassers 

and 

rationalizations 

of sex-based 

harassment 

behavior”.  

J, Madison & 

V, Minichiello. 

The Journal of 

Nursing 

Administration. 

2001. 

Syftet med 

studien var att 

se hur 

sjuksköterskor 

klassificerar 

sexistiska 

kränkningar, 

samt det egna 

beteendet och 

beteendet hos 

förövaren.  

Metoden var 

en kvalitativ 

design som 

skedde genom 

16 

djupintervjuer i 

Australien.  

Resultat visade 

att sexuella 

trakasserier 

påverkade 

sjuksköterskor

na negativt då 

trakasserierna 

kom från 

kollegor och 

patienter. 

Upplevelser 

och reaktioner 

som att inte 

vilja samarbeta 

med kollegor 

samt att inte 

känna sig 

respekterad var 

vanligt 

förekommande 

bland 

sjuksköterskor

na. Att låtsas 

som att de 

sexuella 

trakasserierna 

inte inträffat 

var en vanlig 

reaktion.  

Det visade sig 

vara svårt att 

“se” 

kränkningar. 

Det måste bli 

mer tydligt vad 

som är en 

kränkning, 

eftersom 

många 

sjuksköterskor 

ofta kom på 

bortförklaringa

r till sexuella 

trakasserier. 

 

 

 

 

 


