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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sexuella trakasserier är en handling eller yttrande som anspelar på sex och är 

oönskat av den som utsätts. Det är ett olagligt beteende som riskerar att 

kränka och skada en människas värdighet. Problemet förekommer inom vård 

och omsorg och utgör en risk i arbetsmiljön som påverkar såväl 

sjuksköterskans hälsa som vårdens kvalitet. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen. 

Metod: 
Författarna har genomfört en litteraturöversikt vilket betyder att kunskap 

inom ett specifikt område har identifierats och analyserats. Tolv 

vetenskapliga artiklar ligger till grund för detta arbete. Sju av kvalitativ, tre 

av kvantitativ samt två av mixad design.  

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i tre huvudkategorier med två eller tre 

underkategorier. I huvudkategorin Beskrivningar av sexuella trakasserier 

med underkategorierna Olika uttryck och Förövaren beskrivs 

sjuksköterskornas uppfattning om förövaren samt hur sexuella trakasserier 

tar sig uttryck. I huvudkategorin Effekterna av sexuella trakasserier med 

underkategorierna Känslor, Agerande och strategier samt Konsekvenser 

beskrivs hur sjuksköterskorna reagerar på sexuella trakasserier, under och 

efter händelsen. I huvudkategorin Förklaringar med underkategorierna 

Definition och gränsdragning och Tolkning beskrivs vad sjuksköterskorna 

uppfattar som sexuella trakasserier samt hur de förstår det som inträffat. 

Diskussion: 
Resultatet diskuteras utifrån olika copingstrategier som framkom. Tänkbara 

förklaringar till och lösningar på problemet samt konsekvenser för såväl 

sjuksköterskans hälsa som vårdens kvalitet diskuteras. 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, Sjuksköterskans upplevelser, Psykosocial arbetsmiljö 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Sexual harassment is defined as an act alluding to sex and that is unwelcome 

by the person towards whom the action is directed. It is an illegal action that 

risks violating and harming a person’s dignity. The problem can be found in 

the field of healthcare and amounts to precariousness in the work 

environment that affects the health of the nurse as well as the quality of the 

care. 

Aim: 
The aim was to describe nurses’ experiences of sexual harassment in the 

workplace. 

Method: 
The authors have carried out a literature review and identified and analyzed 

the knowledge prevalent in the paper's specific area of study. Twelve 

scientific articles function as the fundament for this paper: seven of a 

qualitative, three of a quantitative and two of a both qualitative and 

quantitative study design.  

Results: The overview of accessible literature resulted in three main categories with 

two and three subcategories. In the main category titled Descriptions of 

sexual harassment, with the subcategories Different appearances and The 

perpetrator, there is a description of the nurses' impressions of the 

perpetrator as well as the way sexual harassment are expressed. In the 

second main category, titled The effects of sexual harassment with the 

subcategories Feelings, Action and strategies and Consequences, the nurses' 

reactions to sexual harassment both during and after the event are described. 

In the third main category Explanations, with the subcategories Definition 

and boundaries and Interpretation, what the nurses perceive as sexual 

harassment and how they understand what has occurred are described. 

Discussion: The result is discussed from the standpoint of the different coping strategies 

that presented themselves. Possible explanations and solutions of the 

problem as well as consequences are discussed. 

Keywords: Sexual harassment, nurses' experiences, psychosocial work environment 
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Inledning 

Arbetet som sjuksköterska innebär att sätta patientens behov främst, detta kan stå i konflikt 

med att säga ifrån i obekväma eller kränkande situationer. Som blivande sjuksköterskor har vi 

diskuterat och reflekterat mycket runt vår framtida arbetsroll. Sjuksköterskor möter patienter 

som agerar på ett sätt som kan kännas svårt att hantera. Sexuella trakasserier är en sådan 

situation. Enligt Arbetsmiljöverkets (2014) statistik uppgav drygt 12 % av vård- och 

omsorgspersonalen att de utsatts för sexuella trakasserier av tredje person på arbetet. Drygt en 

procent uppgav att de utsatts av chefer och/eller kollegor. Vi har valt detta ämne då vi anser 

att detta är ett problem som inte berörs under utbildningen eller i litteraturen, trots att 

fenomenet förekommer och väcker mycket känslor. 

 

Bakgrund 

 

Sexuella trakasserier 

 

Definition av sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier beskrivs enligt EU-kommissionen som handlingar som anspelar på sex 

och är oönskade av den som utsätts (European Commission, 1998). Det är upp till den person 

som utsätts att avgöra när det anses vara sexuella trakasserier. Dessa kan ha negativ påverkan 

på personers integritet och i längden skapa en arbetsmiljö som uppfattas kränkande. 

Komplimanger, flörtande och sexuell uppmärksamhet klassas som sexuella trakasserier om 

personen som förmedlar detta fortsätter trots att mottagaren har varit tydlig med att det inte är 

acceptabelt. 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2009) är diskriminering relaterat till kön, ålder, 

sexuell läggning, etnicitet och funktionsnedsättning på arbetsplatsen oacceptabelt. Det är 

alltid upp till individen som blir utsatt att avgöra vad som räknas som diskriminering. 

Sexuella trakasserier klassas som diskriminering och riskerar att kränka 

värdigheten. Sexuella trakasserier kan vara att en person tafsar eller ger oönskade 

blickar, men kan även handla om kommentarer och komplimanger som anspelar på sex. 

Arbetsmiljöverket (2014) beskriver sexuella trakasserier som oönskade sexuella anspelningar 

och/eller handlingar. 

Då definitionen av sexuella trakasserier utgår ifrån upplevelsen av vad som är kränkande för 

den som utsätts innebär detta att gränsen och innehållet varierar stort och inte enkelt låter sig 



 
 2 (34) 

 

beskrivas (Jämställdhetsombudsmannens (JämO), 2006; Landsorganisationen i Sverige (LO), 

2015). 

 

Problem på arbetsplatsen 

I JämO:s kunskapsöversikt (2006) beskrivs hur en svensk undersökning om sexuella 

trakasserier i arbetslivet visade att 17 % av de totalt 2000 kvinnorna som svarade på enkäten 

någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, av chefer, arbetskamrater, 

patienter och/eller kunder. Att inga män deltog i undersökningen berodde på att det vid 

tillfället inte inkommit några anmälningar till JämO om sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

riktade mot män. Kvinnor i alla åldrar uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier men unga 

var mest utsatta. Tafsande eller liknande oönskad beröring var den vanligaste formen av 

sexuella trakasserier. Många uppgav ovälkomna sexuella anspelningar som kommentarer, 

blickar och ”skämt”. Även sexuella kommentarer om kvinnornas kroppar och klädsel var 

vanligt, andra rapporterade oönskade sexuella inviter och/eller krav. Olika strategier för att få 

ett slut på trakasserierna framkom. Mer än hälften uppgav att de försökt hantera situationen 

genom att säga till förövaren att sluta. Drygt 40 % uppgav att de försökt låtsas som om 

ingenting hänt. Att ta hjälp av kollegor och vänner eller vända sig till sin arbetsgivare var en 

annan strategi. Undersökningar gällande sexuella trakasserier som utförts i EU-

kommissionens medlemsländer visade att 30-50 % av Europas kvinnor och 10 % av männen 

någon gång utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.  

Skam över det som hänt, osäkerhet gällande den egna upplevelsen, rädsla för att skapa 

problem på arbetsplatsen och oro för att inte bli trodd är några orsaker som JämO (2006) 

menar bidrar till att sexuella trakasserier inte pratas om och uppmärksammas i samma 

utsträckning som det förekommer. Även skillnaden mellan hur många anmälningar om 

sexuella trakasserier som görs till arbetsgivare, fackförbund och JämO i jämförelse med olika 

undersökningar om förekomsten tydliggör problemet med underrapportering. 

Undersökningarna pekar på att det är fler som utsätts för sexuella trakasserier än det är som 

faktisk anmäler det inträffade, något som bidrar till osynliggörandet av problemet. 

 

Förekomst inom vård och omsorg 

Enligt JämO (2006) är anställda inom kvinnodominerade branscher så som t.ex. vård och 

omsorg i hög grad utsatta för sexuella trakasserier från tredje person på arbetet. I en 

internationell studie uppgav 27,9 % av totalt 18128 sjuksköterskor att de någon gång varit 

utsatta för sexuella trakasserier (Spector, Zhou & Xin Xuan, 2014). Statistiska centralbyrån 
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(SCB) genomför på uppdrag av Arbetsmiljöverket regelbundet rapporter om arbetsmiljön, där 

sexuella trakasserier tas upp som en aspekt av den psykosociala arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Rapporten visade på att det bland vård- och omsorgspersonal var 

fler kvinnor än män som varit utsatta för sexuella trakasserier. De senaste åren har antalet 

drabbade bland unga kvinnor ökat. Sexuella trakasserier rapporteras komma från såväl chefer, 

kollegor, patienter och anhöriga. Enligt Robbins, Bender och Finnis (1997) är sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskor ett problem inom vården som kan leda till negativa 

psykologiska konsekvenser för den som utsätts. Även om det råder brist på forskningsresultat, 

finns det bevis för att sexuella trakasserier mot sjuksköterskor är vanligt och att det kan ha 

negativa effekter på hens fysiska och psykiska hälsa, samt en direkt inverkan på 

patientvården.  

 

Vårdmiljö och arbetsrätt 

 

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

Gard (2014) beskriver psykosocial arbetsmiljö som ett samspel mellan individen och 

psykosociala faktorer i omgivningen. Sjukvården innefattar de yrken i samhället som blir mer 

och mer känslomässigt krävande. En persons förmåga att arbeta kräver jämvikt mellan 

personens resurser och arbetets krav. Det innebär att en god psykosocial arbetsmiljö främjar 

hälsa men kräver trygga och säkra omständigheter, såväl fysiska som emotionella. 

Nitzelius och Söderlöf (2008) menar att Hälso- och sjukvårdens mål är att säkerställa god 

hälsa hos befolkningen men att den egna personalen mår allt sämre. Vårdpersonalens lojalitet 

mot patienten kan innebära att de accepterar en bristande arbetsmiljö. En dålig arbetsmiljö 

innebär sämre vård då patientsäkerheten hotas om personalen far illa. Vårdarnas arbetsmiljö 

är patienternas vårdmiljö, brister drabbar såväl patienter som personal. 

Enligt Steinberg (2013) kan kränkande särbehandling på arbetsplatsen orsaka negativa 

konsekvenser så som försämrad hälsa, sjukdom, sömnsvårigheter, försämrad 

prestationsförmåga, ångest och stress hos arbetstagaren. Detta innebär i sin tur att hela 

arbetsplatsen påverkas negativt pga. minskad effektivitet, vantrivsel, samarbetssvårigheter 

och ökad sjukfrånvaro. 

 

Arbetsmiljörätt 

De faktorer som påverkar oss psykiskt och fysiskt i arbetslivet ingår i vår arbetsmiljö 

(Steinberg, 2013). För att skydda oss mot skador på arbetsplatsen finns regler och lagar. 
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Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) syftar till att skapa en god arbetsmiljö samt förebygga 

ohälsa och skador i det dagliga arbetet. Diskrimineringslagen (2008:567) syftar bland annat 

till att motverka diskriminering och främja alla människors lika rättigheter. Sexuella 

trakasserier är enligt denna lag en form av diskriminering. 

Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS) reglerar även 

arbetsmiljörätten. I föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (ASF 1993:17) 

framgår att varje arbetsgivare är skyldig att se till så att ingen arbetstagare utsätts för sexuella 

trakasserier.  

 

Sjuksköterskan och vårdrelationen 

För att främja hälsa och lindra lidande är en fungerande vårdrelation av högsta vikt (Dahlberg 

& Segesten, 2010). En god vårdrelation bygger på vårdarens professionella engagemang och 

skapar förutsättningar för ett öppet och följsamt vårdande där patientens livsvärld får träda 

fram. Vårdarens hälsa och upplevelser av vården spelar en viktig roll för vårdens kvalitet. 

Patientperspektivet innebär alltså att även den som vårdar bör beaktas, då hen påverkar 

vårdandet och hur det erfars av patienten. Svåra situationer och olustiga känslor kan orsaka 

ohälsa eller ett undvikande beteende hos vårdaren, vilket är ett hinder för ett gott vårdande. En 

sund vårdmiljö är en förutsättning för ett hälsofrämjande vårdande, vilket endast kan uppnås 

om den som vårdar finner arbetet betydelsefullt. En vårdare som inte mår bra kommer ha 

svårigheter att främja hälsa, både sin egen och sina patienters. 

 

Problemformulering 

Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende som riskerar att kränka värdigheten hos den som 

utsätts. Den individuella gränsdragningen och den subjektiva upplevelsen innebär svårigheter 

att komma tillrätta med problemet. Vården är en arbetsplats där personalen kan utsättas för 

sexuella trakasserier, av chefer, kollegor, patienter och besökare. Att arbeta under dessa 

förhållanden innebär många svåra och motstridiga känslor, vilket innebär en risk i den 

psykosociala arbetsmiljön som kan påverka såväl sjuksköterskans hälsa som arbetsförmåga 

negativt. Rätten att slippa sexuella trakasserier på arbetsplatsen är lagstadgad. De negativa 

konsekvenserna sexuella trakasserier medför, direkta och indirekta, riskerar skada 

vårdrelationen och därmed vårdkvaliteten. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna litteraturöversikts resultat kommer att diskuteras och förstås utifrån det psykosociala 

perspektivet på arbetsmiljö som beskrivs av Weman-Josefsson och Berggren (2013), vilket 

innebär att de faktorer i människans miljö på arbetsplatsen som handlar om hens psykologiska 

och sociala resurser och behov beaktas. Sexuella trakasserier kan utgöra en risk och ett hot i 

sjuksköterskans arbetsmiljö, perspektivet kan användas för att förstå hur detta påverkar såväl 

individens hälsa som förmåga att utföra sitt arbete. De vårdvetenskapliga konsensusbegreppen 

miljö och vårdande kommer även att användas som teoretisk referensram till detta arbete. 

Enligt Edvardsson och Wijk (2014) har människans miljö genom tiderna visat sig ha stor 

betydelse för vård och hälsa och är en av aspekterna i en helhet. Vårdmiljön bör vara helande 

och främja patientens hälsa och samtidigt fungera som en faktor som har positiv inverkan på 

vårdrelationen och vården. Miljö är något som kan beskrivas ur ett fysiskt och ett psykosocialt 

perspektiv, båda påverkar såväl patienten som sjuksköterskans funktion.    

Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att den psykosociala arbetsmiljön inte lika lätt 

låter sig beskrivas och definieras som den fysiska men kan sägas innehålla de komponenter i 

omgivningen som utgör och ställer krav på en individs mentala och sociala förmågor. Det rör 

sig om arbetsförhållanden, möjlighet att påverka sin situation, relationer till andra, hur man 

trivs med kollegor och arbetsuppgifter, arbetsbelastning, möjlighet till utveckling och socialt 

stöd. Det psykosociala helhetsperspektivet innebär till skillnad från ett delperspektiv (som 

fokuserar på en variabel i arbetsmiljön i taget) att samspelet mellan de olika delarna och den 

helhetsupplevelse de bildar är i fokus. Kombinationen av alla de faktorer som utgör den 

psykosociala arbetsmiljön är det som avgör vad en individ kommer att uppleva och känna 

inför sitt arbete.  

Gard (2014) beskriver hur problem och risker i den psykosociala arbetsmiljön kan finnas 

på fyra olika nivåer; politiskt/samhällelig/kulturell, organisatorisk, gruppnivå och individnivå. 

Det är viktigt att beakta alla nivåer för att förstå den totala upplevelsen samt att identifiera 

problem och söka lösningar på rätt nivå.  

Sexuella trakasserier i det dagliga arbetet innebär en yrkesrelaterad stressor i miljön. 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver det psykologiska begreppet coping som en 

individs förmåga att hantera stressorer, alltså människans förmåga att anpassa sitt beteende på 
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ett sätt som gör det möjligt att klara av situationer där omgivningens krav är högre än de 

individuella resurserna. Det är skillnad på coping som resultat och process. Coping som 

process är den hantering, den insats och de försök en person ägnar sig åt för att bemästra en 

svår situation, även i de fall dessa är resultatlösa eller otillräckliga. Begreppet coping som 

process kommer att användas för att diskutera och förstå sjuksköterskornas upplevelser och 

handlande i situationer av sexuella trakasserier. 

Ett gott vårdande bygger på en fungerande relation mellan patient och sjuksköterka, något 

som förutsätter att den som vårdar har förmåga och kompetens att hantera även svåra 

situationer (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans arbetsmiljö är patientens vårdmiljö 

och dessa påverkas av varandra. Kunskap om den som vårdar, hur hen känner, tänker och 

påverkas av vårdandet, är betydelsefullt för vårdvetenskapens utveckling. Denna 

litteraturöversikt har sjuksköterskans miljö och dess inverkan som utgångspunkt i första hand. 

Konsensusbegreppet vårdande är dock relevant då vårdarens välbefinnande och hälsa 

påverkar arbetsförmågan och möjligheten att ge god vård.  

 

Metod 

 

Val av metod 

Metoden som valdes till detta arbete var en litteraturöversikt som i enlighet med Friberg 

(2012) innebär att tidigare forskning inom ett valt område granskas. Detta för att skapa en 

översikt över den kunskap som finns i nuläget. Metoden innebar att noggrant välja ut 

vetenskapliga studier som var relevanta för ämnet och som kunde ge svar på det framtagna 

syftet. De studier som valdes ut kvalitetsgranskades, resultatdelarna analyserades och teman 

formades. Detta skapade en tydlig beskrivning över det valda problemområdet. 

 

Datasökning 

Sökningarna genomfördes i flera olika databaser för att få en så bred bild av ämnet som 

möjligt (Karlsson, 2014). Dessa utfördes mellan 2016-02-17 och 2016-03-02. De databaser 

som användes var: CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), PubMed, PsycINFO och SocINDEX. Databaserna innehåller artiklar gällande 

omvårdnad, medicin, psykologi och sociologi. För att få fram lämpliga sökord användes 

svenska versionen av Mesh vilket enligt Karlsson (2014) är ett bra verktyg för att optimera 

sökningarna. De sökord som användes vid sökningarna i de fyra databaserna var: sexual 
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harassment och nurses. För att bredda sökningen användes funktionen boolesk operator där 

närliggande ord (sexual abuse, verbal abuse, non physical abuse, health care personnel) lades 

ihop med termen OR. Detta resulterade dock inte i fler användbara träffar. Termen AND 

användes för att få fram träffar som innehöll flera av sökorden. Vid sökningarna trunkerades 

ordet nurs vilket bidrog till att sökningen blev bredare och inkluderade ett större antal artiklar. 

Vid trunkeringen placerades en stjärna i slutet av ordet nurs vilket bidrog till att alla böjningar 

av ordet inkluderades i sökningen; nurse, nurses, nursing. Sexual harassment och nurses 

användes både som ämnesord och frassökning vid sökningarna. Begränsningarna som gjordes 

på sökningarna var: Peer reviewed, full text och English. Sökningarna begränsades inte 

geografiskt eller gällande publiceringsår. 

 

Urval 

Artiklarna som valdes ut var av både kvalitativ, kvantitativ och mixad design. 

Sjuksköterskorna i de valda artiklarna var både kvinnor och män. I enlighet med Karlssons 

(2014) beskrivning av informationssökning följdes sökningarna i de olika databaserna av en 

genomgång av rubrikerna. Dessa lästes igenom och artiklar som bedömdes relevanta lyftes ut. 

De valda artiklarnas abstrakt lästes sedan igenom och de som ansågs besvara studiens syfte 

lästes i sin helhet. Detta resulterade i tolv artiklar som inkluderades i översikten. 

Resultatartiklarna sammanställdes i en matris (se bilaga 2). En sökmatris skapades med 

sökord, begränsningar, antal träffar och valda artiklar (se bilaga 1).   

 

Analys 

Det genomfördes en analys av det material som samlats in i enlighet med Friberg (2012).  

Artiklarna lästes först igenom och sammanfattades av båda författarna på varsitt håll. 

Gemensamt granskades sedan varje artikel för att underlätta analysarbetet och säkerställa en 

gemensam förståelse. Det viktigaste från varje artikel antecknades sedan på en 

whiteboardtavla. Utifrån anteckningarna på tavlan kunde författarna få en överblick över 

resultatet och genom att se likheter och skillnader formades preliminära huvudkategorier och 

underkategorier. Varje kategori fick ett eget dokument där materialet från whiteboardtavlan 

sorterades in där det bedömdes passa. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är en viktig aspekt som bör genomsyra hela 

kandidatuppsatsen och syftar till att värna om människors lika värde, integritet och autonomi 

(Wallengren & Henricson, 2012). Etiska överväganden gjordes under hela processen, från val 

av ämne till genomförande och presentation. Ett mål var att de artiklar som valdes ut skulle 

vara granskade och godkända av en etisk kommitté. Sex av de totalt tolv artiklarna uppfyllde 

detta mål, en presenterade tydligt etiska överväganden och i de resterande fem redogjordes 

inte för några etiska överväganden. För att undvika att de olika delarna i processen skulle 

tolkas, vinklas eller färgas av författarnas förförståelse tydliggjordes och medvetandegjordes 

denna. Författarnas gemensamma uppfattning som identifierades var att sexuella trakasserier 

mot sjuksköterskor inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad då det är ett kvinnodominerat 

yrke. Författarna delade även övertygelsen om att i ett samhälle där mannen är norm, 

förminskas problem och upplevelser som drabbar främst kvinnor, i detta fall sexuella 

trakasserier.  

 

Resultat 

Utifrån analysen skapades tre huvudkategorier; Beskrivningar av sexuella trakasserier, 

Effekterna av sexuella trakasserier samt Förklaringar till sexuella trakasserier. Den första 

kategorin innehöll underkategorierna Olika uttryck och Förövaren. Den andra innehöll 

underkategorierna Känslor, Agerande och strategier samt Konsekvenser. Den tredje innehöll 

underkategorierna Definition och gränsdragning samt Tolkning.  

 

Beskrivningar av sexuella trakasserier 

 

Olika uttryck 

Sjuksköterskorna beskrev hur sexuella trakasserier vanligtvis tog sig uttryck i form av 

sexuella skämt, frågor som anspelade på sex, kommentarer, ord samt romantiska inviter 

(Higgins, Barker & Begley, 2009; Madison & Minichiello, 2000; Hibino, Ogino & Inagaki, 

2006; Bronner, Peretz & Ehrenfeld, 2003; Lamesoo, 2013; McGuire, Dougherty & Atkinson, 

2006; Dan, Pinsof & Riggs, 1995). Det framkom även fall av sexuella trakasserier där 

förövaren retades, gav oanständiga blickar eller startade oönskade samtal om sexuella ämnen 

(Bronner et al., 2003; Hibino et al., 2006; Dan et al., 1995). Majoriteten av studierna visade 

på att sexuella trakasserier förekommer i så väl fysisk som verbal form och kunde vara av 
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olika karaktär. Lamesoo (2013) återgav hur sjuksköterskorna beskrev hur sexuella trakasserier 

vanligtvis inträffade vid rutinmässig omvårdnad. Tafsande och oönskad beröring var exempel 

på fysiska sexuella trakasserier (Higgins et al., 2009; Madison & Minichiello, 2001; Bronner 

et al., 2003; Hibino et al., 2006; Lamesoo, 2013; McGuire et al., 2006; Dan et al., 1995). I ett 

fall beskrevs en situation där patienten försökt dra ner sjuksköterskan i sjukhussängen (Hibino 

et al., 2006). Enligt McGuire et al. (2006) hade sjuksköterskorna varit med om situationer där 

förövaren blottat sig och på annat vis uppfört sig opassande. Förövare som förföljde 

sjusköterskor efter arbetstid togs också upp som en form av sexuella trakasserier (Hibino et 

al., 2006). 

 

Förövaren 

De som utsatte sjuksköterskorna för sexuella trakasserier var patienter, anhöriga, 

sjuksköterskekollegor, läkare samt andra yrkeskategorier. (Celik & Celik, 2007; Bronner et 

al., 2003; Dan et al., 1995). Sjuksköterskorna redogjorde för olika karaktärsdrag hos 

förövarna. Den uppenbara förövaren var förutsägbar och trakasserierna var enkla att 

återberätta och beteendet var utan tvivel olämpligt. Könsbaserade trakasserier var direkt 

kopplat till kön och förövaren beskrevs som sexistisk i mötet med andra. Den oväntade 

förövaren var någon där sexuella trakasserier kom som en överraskning och var ofta en person 

som sjuksköterskan kände tillit till (Madison & Minichiello, 2001). 

Sjuksköterskorna i Celik och Celik (2007) uppgav att majoriteten av förövarna var män 

och i Bronner et al. (2003) framkom att 75% av förövarna var män som utsatte kvinnor för 

sexuella trakasserier. Lamesoos studie (2013) använder sjuksköterskorna könsroller för att 

beskriva de manliga förövarnas beteende. De menade att männen agerade i linje med 

maskulina egenskaperna som innebär att män tar sig friheter gällande kvinnors kroppar. De 

ansåg även att det fanns en biologisk förklaring, att män tänker mer på sex, och därför agerade 

som de gjorde. 

Sjuksköterskorna uppfattade sexuella trakasserier från läkare mer stötande och svårare att 

hantera än från patienter. Detta för att det var mer förekommande och väntat från patienter 

vilket hade bidragit till att sjuksköterskorna blivit vana (Lamesoo, 2013). Sjuksköterskorna 

beskrev att de såg mönster i patientens beteende. Patienter som menade att de av misstag råkat 

komma åt sjuksköterskans kropp och bad om ursäkt. När detta sedan upprepade sig upplevde 

sjuksköterskorna inte längre att det var ett misstag utan snarare en planerad handling 

(Madison & Minichiello, 2000). Patienter upplevdes ibland som manipulativa och 

sjuksköterskorna kände att de utnyttjade situationen för att få det de ville (Lamesoo, 2013). 
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Effekter av sexuella trakasserier 

 

Känslor 

Många starka och negativa känslor framkom i studierna. Sjuksköterskorna kände sig hotade, 

chockade, upprörda, oroliga, äcklade, irriterade och spända. Andra beskrev hur de kände ilska 

och frustration (Dan et al., 1995; Finnis & Robbins, 1994). De kände sig obekväma (Madison 

& Minichiello, 2001; Dan et al., 1995) och upplevde situationen som svårhanterlig (Finnis & 

Robbins, 1994; Madison & Minichiello, 2001). Känslor av obehag, förlägenhet, likgiltighet, 

rädsla, förnedring och avsky framkom (Bronner et al., 2003). Sjuksköterskorna tenderade att 

skuldbelägga sig vilket medförde skam och skuld då de kände att de själva var ansvariga eller 

hade orsakat trakasserierna (Madison & Minichiello, 2000; Bronner et al., 2003; Madison & 

Minichiello, 2004). 

 

Agerande och strategier 

I situationer av sexuella trakasserier agerade många av sjuksköterskorna genom att ignorera, 

förneka, låtsas som ingenting eller skämtade bort händelsen (Higgins et al., 2009; Hibino et 

al., 2006; Bronner et al., 2003; Madison & Minichiello, 2004; Dan et al., 1995; Madison & 

Minichiello, 2001). I vissa fall valde de att förstärka personlighetsdrag som ansågs feminina, 

vara munter och tillmötesgående och le lite extra mot förövaren. I andra fall avisade 

sjuksköterskorna förövaren indirekt genom verbal kommunikation eller direkt via 

kroppsspråk (Celik & Celik, 2007). Att avisa förövaren via kommunikation kunde innebära 

att sjuksköterskan informerade om den professionella vårdrelationen och förklarade att 

förövarens uppförande var högst omlämpligt och opassande (Higgins et al., 2009). Några 

reagerade med att lämna patienten och situationen omedelbart (Madison & Minichiello, 

2004). En del agerade direkt och rapporterade situationen, andra lät situationen passera 

obemärkt. De som valde att rapportera upplevde att de sällan blev tagna på allvar (Finnis & 

Robbins, 1994). 

En vanlig strategi för att undvika nya situationer av sexuella trakasserier var att ta avstånd 

från förövaren (Higgins et al., 2009; Madison & Minichiello, 2004; Bronner et al., 2003). 

Sjuksköterskorna valde att byta schema eller överlämna vården till en kollega för att undvika 

kontakt med förövaren (Higgins et al., 2009; Bronner et al., 2003; Madison & Minichiello, 

2004; Dan et al., 1995). I vissa fall valde sjuksköterskorna till och med att lämna arbetsplatsen 

eller byta till en annan tjänst (Madison & Minichiello, 2004). Andra strategier som användes 
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för att undvika sexuella trakasserier var att undvika att vara personlig på arbetsplatsen då detta 

bidrog till större sårbarhet. Att dokumentera, varna kollegor och kommunicera öppet i teamet 

var andra sätt att hantera situationen (Higgins et al., 2009). Att anpassa arbetskläderna och sitt 

utseende var andra strategier som även togs upp. Detta för att rikta uppmärksamheten bort 

från saker som uppfattades triggade förövarna. Några av sjuksköterskorna valde även att prata 

med vänner eller kollegor för att få hjälp att hantera dessa situationer (Dan et al., 1995). 

 

Konsekvenser 

Sjuksköterskorna beskrev hur sexuella trakasserier påverkade deras fysiska och psykiska 

hälsa negativt. Sexuella trakasserier orsakade negativa känslor inför arbetet, försämrad 

arbetsförmåga och genererade tankar på att lämna yrket (Dan et al., 1995; Celik & Celik, 

2007). De uppgav huvudvärk, depression och negativ inverkan på privata relationer, 

familjeliv och socialt liv (Celik & Celik, 2007). Ont i magen och känslomässig försämring var 

andra effekter av händelserna som lyftes (Dan et al., 1995). 

När sjuksköterskorna valde att rapportera händelser av sexuella trakasserier påverkades 

hela teamet och det dagliga arbetet försvårades. Att fortsätta arbeta med någon som de blivit 

trakasserade av kändes problematisk, men att undvika personen var inte heller alltid möjligt. 

De sjuksköterskor som rapporterat händelser men inte blivit tagna på allvar av sina chefer 

beskrev hur de tappade förtroendet för dessa samt upplevde arbetsplatsen som icke stöttande. 

Detta medförde att de valde att inte rapporterna nya incidenter (Madison & Minichiello, 

2004). De sexuella trakasserierna från patienterna tvingade sjuksköterskorna att skapa distans 

vilket de menade påverkade deras vårdgivarroll och den vård de gav negativt (McGuire et al., 

2006). 

 

Förklaringar till sexuella trakasserier 

 

Definition och gränsdragning 

Sjuksköterskorna hade svårigheter beteckna situationer som sexuella trakasserier, även om det 

var vad det rörde sig om. Det fanns en ovilja att sätta rätt etikett på händelser och situationer, 

något som förklarades bero på att detta skulle innebära att sexuella trakasserier hände hela 

tiden (Madison & Minichiello, 2000; Madison & Minichiello, 2001). De undvek att använda 

själva ordet sexuella trakasserier och de ord de använde istället indikerade att de försökte 

förminska händelsen och göra den mindre allvarlig (Madison & Minichiello, 2000). 
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Svårigheterna att stämpla händelser som sexuella trakasserier innebar att andra begrepp och 

kännetecken kunde urskiljas. Det framkom att sexuella trakasserier för sjuksköterskorna 

innebar att någon mot deras vilja gick över en gräns, och att detta upplevdes som ett intrång 

(Madison & Minichiello, 2000). I flera studier definierade sjuksköterskorna sexuella 

trakasserier som ett beteende som alltid var oönskat, ovälkommet och obesvarat (Madison & 

Minichiello, 2000; Lamesoo, 2013; McGuire et al., 2006). 

Det framkom flera olika faktorer som påverkade hur och när sjuksköterskorna 

klassificerade händelser av sexuella trakasserier. De beskrev hur de först i efterhand, efter 

bekräftelse från andra eller p.g.a. ökat självförtroende eller mer arbetslivserfarenhet, förstod 

att det blivit utsatta (Madison & Minichiello, 2000; Finnis & Robbins, 1994). Ålder, 

utbildning och erfarenhet visade sig spela in i vad som ansågs vara sexuella trakasserier. 

Enligt Celik och Celik (2007) innebar högre och längre utbildning en högre frekvens av att 

rapportera incidenter. Två andra studier beskrev hur äldre sjuksköterskor hade en mer 

accepterande inställning och gav uttryck för en snävare definition av sexuella trakasserier, 

vilket beskrevs bero på att de ansåg beteendet vara förväntat av män, och en del av yrket. 

Yngre sjuksköterskor var inte lika accepterande, deras klassificering låg närmare den 

lagmässiga som innebar att fler situationer och beteenden räknades som sexuella trakasserier 

(Madison & Minichiello, 2001; Lamesoo, 2013). 

 

Tolkning 

Könsroller och stereotyper användes av sjuksköterskorna för att förklara beteenden av 

sexuella trakasserier. Patienterna förväntades bete sig på ett oväntat sätt vid sjukdom och 

stress, vilket användes för att förklara varför vissa agerade som de gjorde. Rollen som patient 

innebar att beteenden sågs som väntade och förståeliga (Madison & Minichiello, 2001). I 

Dougherty, Baiocchi-Wagner och McGuire (2011) använde sjuksköterskorna stereotyper för 

att förklara varför de själva blev utsatta. De beskrev hur stereotyper baserat på deras kön, 

etnicitet och ålder bidrog till att de utsattes för sexuella trakasserier. På detta vis kunde de 

skydda sig själva mot att känna ett individuellt ansvar eftersom beteendet upplevdes kopplat 

till grupptillhörighet. På samma vis fungerade deras stereotyper om förövaren baserat på t.ex. 

kön, ålder och socioekonomisk bakgrund, förklaringen till beteendet fanns i gruppen denne 

ansågs tillhöra, inte på individnivå. 

Sjuksköterskorna beskrev hur sexuella trakasserier var kopplat till makt, kontroll och 

hierarkier. Mannens maktposition över kvinnan och läkarens maktposition över 

sjuksköterskan lyftes som förklaring till varför och hur sexuella trakasserier kunde ske 
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(Madison & Minichiello, 2000; Lamesoo, 2013; Dougherty et al., 2011). Faktorer som 

sjuksköterskorna menade bidrog till att upprätthålla problematiken var bristen på utbildning i 

ämnet, upplevelsen av att det inte talades om saken på arbetsplatsen samt avsaknad av stöd 

från chefer och kollegor vid händelser (Dan et al., 1995; Dougherty et al., 2011). 

 

Diskussion 

Denna litteraturöversikts diskussion består av två delar. I den första diskuteras metodens 

tillvägagångssätt och författarna redogör för sina resonemang gällande styrkor och svagheter. 

I den andra delen lyfts och diskuteras det viktigaste i resultatet utifrån bakgrund, teoretiska 

utgångspunkter, ny litteratur och vetenskapliga studier.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har genomförts med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Den valda metoden innebar goda förutsättningar att 

genom relevanta studier inom problemområdet skapa en överblick över kunskapsfältet, och 

därmed uppnå syftet. Bristen på studier i ämnet noterades och beaktades tidigt i processen, ett 

allt för tunt underlag ansågs kunna sänka arbetets kvalitet. Det önskade antalet studier och 

tillräcklig mängd användbart material kunde dock uppnås, utan att göra avkall på vetenskaplig 

nivå. Detta innebar att merparten av den forskning som finns tillgänglig i ämnet i nuläget 

ingår i denna litteraturöversikt, och därmed ger en heltäckande bild av det rådande 

kunskapsläget. Att författarna inte behövde välja ut och sortera bort många studier innebar en 

minskad risk för ett selektivt val och därmed missvisande resultat. Det begränsade urvalet 

innebär alltså en styrka då ämnet är relativt obeforskat. Bristen på studier är också en stark 

indikator på behovet av detta arbete, för skapa underlag att kritiskt kunna granska 

problemområdet. 

Datasökningen genomfördes i flera olika databaser, dels då de innehåller studier med olika 

inriktningar, dels för att undvika att relevanta artiklar med god kvalité skulle missas. Detta 

innebar ett omfattande underlag vilket gav en ökad förutsättning att besvara syftet. Den breda 

sökningen innebar en styrka då olika perspektiv på området kunde beaktas. Sökningarna 

begränsades till artiklar skrivna på engelska då det är det språk som författarna behärskar i tal, 

skrift och förståelse. Eftersom engelska inte är författarnas första språk finns dock en risk för 

att texterna under analysen har feltolkats.  
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 Att ingen geografisk begränsning gjordes berodde på att antalet studier var begränsat. En 

svaghet med att inkludera studier från hela världen var att resultatet kan ha påverkats av 

ländernas olika samhällsstrukturer, vårdformer och kulturer, vilket försvårade att dra allt för 

generella slutsatser. Resultatet visade dock på att oavsett vad som definierades som sexuella 

trakasserier hade upplevelsen av situationen och konsekvenserna av det inträffade många 

likheter länderna emellan. Bristen på aktuell forskning innebar att ingen begränsning gällande 

publiceringsår gjordes, vilket kan ses som en svaghet. Synen på sexuella trakasserier ansågs 

förvisso kunna ha förändrats över tid, men då den individuella upplevelsen var i fokus 

bedömdes även äldre studier som relevanta. Arbetet synliggör avsaknaden av aktuella 

forskningsresultat i ämnet vilket är en styrka då det visar på behovet av fler studier, i såväl 

Sverige som andra länder. Begränsningen Peer reviewd säkerställde god vetenskaplig grund 

och höjde arbetets kvalitet.  

I de valda studierna bestod urvalet av såväl kvinnliga som manliga sjuksköterskor, även 

om majoriteten var kvinnor. Då det framkom att kön, könsidentitet och genus påverkade såväl 

förekomsten, definitionen och upplevelsen av sexuella trakasserier är det rimligt att anta att 

det finns skillnader. Dock är underlaget i denna litteraturöversikt för litet för att kunna dra 

generella slutsatser om andra än kvinnliga sjuksköterskors upplevelser.  

Av de artiklar som valdes ut var sju stycken av kvalitativ, tre stycken av kvantitativ och två 

stycken av mixad design. Då syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier valdes kvalitativa studier ut i första hand, 

då dessa fokuserar på att beskriva just levda erfarenheter och upplevelser. Det faktum att 

definitionen av sexuella trakasserier skiljer sig mycket åt ansågs kunna medföra en risk att de 

kvantitativa studiernas resultat gav en missvisande bild. Då begreppet sexuella trakasserier 

visade sig svårt för många att använda kan enkäter inneburit att frågornas utformning 

påverkat svaren. Ämnets känsliga natur kan ha inneburit att bortfallet bestod av de deltagarna 

med mest smärtsamma erfarenheter och upplevelser. De kvantitativa studierna innebar dock 

att resultatet blev mer generaliserbart och tydliga likheter kunde identifieras. Att såväl 

kvalitativa och kvantitativa studier har använts i denna litteraturöversikt är en styrka då både 

subjektiva upplevelser och objektiv information tillsammans skapade en heltäckande och 

nyanserad bild av ämnet. 
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Resultatdiskussion 

Författarna har valt att diskutera resultatet utifrån begreppet coping då det tydligt framkom 

psykologiska mekanismer hos sjuksköterskorna som kan förklaras och förstås utifrån detta 

begrepp. Olika förklaringar, konsekvenser samt lösningar kommer även att lyftas.  

 

Copingstrategier 

De olika strategierna sjuksköterskorna använde sig av för att hantera situationer av sexuella 

trakasserier gjorde det tydligt att det inträffade utmanade och ställde krav på såväl deras 

psykiska som sociala förmågor. Händelserna innebar en mental belastning och stress vilken 

utlöste olika tankar, känslor och beteenden. Detta kan förstås utifrån Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) beskrivning av coping som process där individens respons på miljöns krav, 

oavsett resultat, är i fokus. Problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, socialt stöd 

samt dysfunktionell coping är framtagna strategier som ger en bild av hur människan på olika 

sätt kan reagera i situationer av stress. I resultatet framkom att sjuksköterskorna använde sig 

av alla dessa. Kunskap om de olika copingstrategierna innebär en möjlighet att lösa olika 

svårigheter och problem på ett bättre vis. Det är dock svårt att kategorisera människors 

beteende då strategier vanligtvis kombineras och förändras beroende på situationen. Coping 

går troligvis hand i hand med människans personlighet och hens grundinställning till livet är 

något som kan påverka förmågan att hantera olika svåra situationer. Sjuksköterskornas 

ageranden beror sannolikt på såväl tidigare erfarenheter som personlighet, vilket kan förklara 

varför de resonerade, reagerade och handlade olika.  

Sjuksköterskorna agerade ibland direkt i situationen genom att fysiskt eller verbalt avvisa 

förövaren och visa ett tydligt missnöje. Strategier för att öka säkerheten framkom. Detta kan 

förklaras som problemfokuserad coping som enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) är 

en strategi som bygger på att individen försöker påverka situationen genom att konfrontera 

och hantera problemet direkt. Oavsett vilket problem individen står inför ligger fokus på att 

själv ta kontroll över det som upplevs jobbigt genom exempelvis en aktiv handling. Att ha en 

öppen dialog i teamet och tydlig dokumentation kan utifrån detta ha funktionen av ökad 

känsla av kontroll i svårhanterliga situationer. Problemfokuserad coping bygger på att påverka 

situationen genom att lösa problemet, vilket kan vara en problematisk strategi i de fall det inte 

går att kontrollera en situation. Sjuksköterskorna försökte hantera det svåra genom att anpassa 

sig till situationen men saknade möjlighet att på egen hand lösa grundproblemet. 
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Benägenheten att i många fall förminskade det som hänt eller att förhålla sig till det hela på 

ett distanserat vis beskrevs. Att hantera situationer av stress genom att ta en paus, skämta eller 

genom ändra sitt tankesätt handlar enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) om 

emotionsfokuserad coping. Denna strategi bygger på att individen i en stressad situation 

försöker flytta fokus från situationen och rikta den mot de negativa känslor som uppstår och 

hantera dessa. Sjuksköterskorna valde att låtsas som om de sexuella trakasserierna aldrig skett 

eller att de inte påverkades alls av dessa då de ville undvika konflikter med såväl patienter, 

kollegor och annan sjukhuspersonal. De olika svåra känslorna som väcktes fick 

sjuksköterskorna att försöka förändra sin inställning och sitt förhållningssätt som en lösning. 

Emotionsfokuserad coping kan vara en bra strategi i situationer när själva problemet inte går 

att påverka. Sjuksköterskorna kunde genom att försöka ändra sin inställning till det inträffade 

undvika att i stunden förvärra det som upplevdes som jobbigt. Att anpassa sin syn ökade deras 

möjlighet att kontrollera impulser och därmed undvika konflikter. Att försöka styra över sina 

egna känslor och att omvärdera det inträffade kan därmed förklaras fungera som ett skydd 

mot sjuksköterskornas egna plågsamma känslor samt minska risken för direkta konflikter. 

Emotionsfokuserad coping kan förklara varför sexuella trakasserier ofta förminskades och 

skämtades bort, även av de som utsattes. Vi tolkar det dock som att denna strategi kan vara en 

bidragande faktor till att problemet osynliggörs samt medför att individen som utsatts 

upplever att det är upp till hen själv att hantera de negativa känslor som uppstått. Detta visade 

sig även i resultatet då sjuksköterskorna uppgav känslor av skuld, skam och eget ansvar för 

det som inträffat.   

Socialt stöd är en viktig aspekt när det kommer till stresshantering och är betydelsefullt i 

alla copingprocesser, oavsett vilken strategi som används (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Sjuksköterskorna hanterade ibland situationer av sexuella trakasserier genom att prata 

med vänner, familj och/eller kollegor. De vände sig till någon för att få stöd att bearbeta och 

hantera det som skett.  Andra höll det för sig själv då de upplevde att sexuella trakasserier var 

svårt att prata om. Det sociala stödet kan vara avgörande för hur händelser hanteras, varför det 

är problematiskt att många beskrev att de hade svårt att dela sina upplevelser med andra samt 

saknade stöd från chefer och kollegor. Att sjuksköterskorna beskrev hur de inte blivit tagna på 

allvar och fått höra att de överreagerat och misstolkat när de sökt stöd är något som författarna 

befarar bidrar till att förvärra problematiken med underrapportering. Sexuella trakasserier är 

något som riskerar att kränka individens värdighet och resultatet visade på sjuksköterskorna 

upplevde många negativa känslor. Socialt stöd hade varit av stor betydelse för de utsatta 
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sjuksköterskorna, för att på bästa sätt kunna hantera den aktuella situationen samt de 

medförande konsekvenserna.    

Människor hanterar stressiga situationer på olika sätt och alla strategier är inte effektiva. 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver detta som dysfunktionell coping vilket 

innebär att varken problemet eller de negativa känslorna som situationen medför försvinner. 

Detta är något som är nära relaterad till våra automatiska försvarsmekanismer som fungerar 

som ett skydd mot ångest. Majoriteten av sjuksköterskorna ignorerade eller förnekade att de 

utsatts för sexuella trakasserier. Detta tolkas av författarna som ett exempel på en vanlig 

försvarsmekanism som hjälper människan att hantera svåra situationer, hen skyddas tillfälligt 

från det som upplevs hotfullt. Att blunda för problemet och förnekar att det överhuvudtaget 

skett har denna funktion och kan förklara varför det fanns en ovilja att både se och prata om 

sexuella trakasserier. Sjuksköterskorna bortförklarade eller rationaliserade händelser av 

sexuella trakasserier, vilket också kan förstås som ett försvar mot det som hotade utlösa 

ångest. Genom att flytta ansvaret från individnivå till gruppnivå och genom att undvika att 

klassificera händelser som sexuella trakasserier försökte de skydda sig från ett problem som 

upplevdes ohanterligt. Dysfunktionella copingstrategier kan även innebära att man förskjuter 

problemet och tar ut sina aggressioner på familj, vänner eller närstående. I resultatet framkom 

att sjuksköterskorna upplevde att problemet på arbetsplatsen gick ut över det sociala livet och 

att privata relationer påverkades negativt.  

 

Vad beror det på? 

I resultatet framkom att sexuella trakasserier mot sjuksköterskor upplevdes vara kopplat till 

kön, genus, könkönsroller, stereotyper, makt, kontroll och hierarkier. Enligt Robbins, Bender 

och Finnis (1996) kan bilden av sjuksköterskan som sexig, kvinnlig och moderlig vara en av 

de bidragande faktorerna till att problemet förekommer. Sexuella trakasserier mot 

sjuksköterskor kan även förklaras utifrån att de normer och tankar som finns i samhället 

gällande kön och genus påverkar. Dessa kan innebära att vissa beteenden och egenskaper 

anses specifika för män eller kvinnor. Uppfattningar om att utmärkande manliga 

karaktärsdrag innefattar att vara stark, kapabel och självsäker och att kvinnliga karaktärsdrag 

innebär att ta lite plats, vara omhändertagande och passiv kan vara en del av problemet. Dessa 

uppfattningar påverkar sjuksköterskans bild av sig själv såväl som andras. En kvinnlig 

sjuksköterska som utifrån sin vårdande roll tillskrivs egenskaper som anses typisk feminina 

förväntas ibland även agera i enlighet med dessa. Att inbjuda till sexuella inviter samt agera 

passivt är något som kan uppfattas typisk feminint. Sexuella trakasserier kan alltså bero på att 
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beteendet förväntas, av såväl offer som förövare. Att sexuella trakasserier är ett uttryck för 

mäns överordning som syftar till att påminna om och upprätthålla sin maktposition är en 

annan förklaring. Dahlborg-Lyckhage (2011) menar att bilden av sjuksköterskan i 

populärkulturen är föråldrad och bidrar till att den genusordning som finns, där mannen är 

norm och står högst hierarkin förstärks och kvarstår. Den kvinnliga sjuksköterskan framställs 

som maktlös och omvårdnadsarbetet döljs bakom det medicintekniska. Detta bidrar till att 

upprätthålla ett skevt maktförhållande där läkaren anses överordnad sjuksköterskan. I 

resultatet framgick att sjuksköterskorna menade att deras kön och genus var något som bidrog 

till att de utsattes för sexuella trakasserier samt påverkade hur och varför de reagerade och 

kände som de gjorde.  

Sexuella trakasserier mot sjuksköterskor visade sig vara ett förekommande problem, men 

att det på olika sätt tystades ner eller förminskades. Att i situationen skämta bort eller 

bortförklara händelsen tolkar författarna som ett sätt för individen att hantera det svåra, men 

kan också vara en del av förklaringen till varför problemet inte tas på allvar. Robbins et al. 

(1996) menar att sexuella trakasserier mot sjuksköterskor är ett tabubelagt ämne och att det 

finns en ovilja att klassificera och ta upp händelser av sexuella trakasserier. Detta antas bero 

på att när sjuksköterskorna som utsätts inte bli trodda eller något får stöd så tvivlade de på 

sina upplevelser och tenderade att skuldbelägga sig själva. Skammen och skulden över att 

känna sig ansvariga för det som hänt innebar att de valde att inte prata om det som hänt. Detta 

innebär en tystnad runt problemet vilket upprätthåller svårigheterna med att våga rapportera 

eller prata om det. Författarna anser att detta kan vara en förklaring till varför sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskor inte ses, bearbetas och hanteras tillräckligt. 

 

Följder 

I resultatet framgick att sexuella trakasserier påverkade de utsatta sjuksköterskorna på flera 

olika sätt. De mådde dåligt, förändrade sitt sätt att arbeta och drabbades av ohälsa. Valente 

och Bullough (2004) beskriver att sexuella trakasserier mot sjuksköterskor medför negativa 

konsekvenser för den som utsätts, psykologiska, psykosociala och yrkesmässiga. 

Känslomässigt lidande, ångest, depression, utbrändhet, sjukskrivning, konflikter och problem 

i privatlivet samt uppsägning är några av dessa. Detta innebär även att vårdandet och 

patientarbetet skadas. Sexuella trakasserier i det dagliga arbetet innebär en osäker arbetsmiljö 

vilket försämrar såväl patientvård som jobbtillfredsställelse. En hotfull arbetsmiljö och 

emotionell stress försämrar sjuksköterskors koncentration, så att misstag och fel inträffar vid 

läkemedelshantering, provtagning och hantering av medicinsk utrustring. Förmågan att 
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planera och utföra omvårdnad försämras. Undvikande av patienter som upplevs utgöra ett hot 

kan innebära att sjuksköterskor missar viktiga tecken på försämring eller nödsituationer. I de 

fall förövaren är en kollega hotas patientsäkerheten när kommunikation och sammarbete 

undviks. Sexuella trakasserier på arbetet stör sjuksköterskors förmåga att ge effektiv, säker 

och kompetent vård av god kvalitet. Författarna anser att problemets många och negativa 

konsekvenser med all tydlighet pekar på att det måste tas på allvar. 

Smärtsamma upplevelser på arbetsplatsen kan orsaka posttraumatisk stress och hota 

sjukskörskans hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Att sjuksköterskans hälsa skadas är 

allvarlig i sig, men det kan även medföra bristande förmåga att möta patientens livsvärd och 

erbjuda god vård. Det är därmed av högsta vikt att vårda den som vårdar för att göra det 

möjligt för sjuksköterskan att leva upp till sina vårdande ambitioner. Konsensusbegreppet 

vårdande blir på så sätt relevant och användbart i detta sammanhang.   

Dahlberg och Segesten (2010) betonar betydelsen av att lyfta vårdandet ur vårdarens 

perspektiv då den vård patienten erbjuds är beroende av hur vårdaren mår. Vissa 

arbetssituationer kan väcka negativa känslor hos sjuksköterskan som är svåra att förhålla sig 

till. Dessa känslor bör aldrig undangömmas eller förminskas utan istället lyftas för att hanteras 

och bearbetas så att den vård patienten erbjuds inte påverkas. Om en patient eller händelse 

väcker allt för mycket känslor kan detta medföra att sjuksköterskan medvetet undviker och 

distanserar sig från situationen, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta undvikande 

av patienter eller situationer, av rädsla eller på grund av allt för svåra känslor, var något som 

framkom i resultatet. Detta menar författarna betonar vikten av lyfta problemet med sexuella 

trakasserier, för att skapa förutsättningar för sjuksköterskan att vårda. 

Sexuella trakasserier fick sjuksköterskorna att vantrivas på sitt arbete, lägga om sitt schema 

och säga upp sig. Arbetsförhållandena påverkade såväl den utsatta individen som 

arbetsplatsen negativt. Kane-Urrabazo (2007) menar att sexuella trakasserier inom vård och 

omsorg innebär en ökad kostnad, till följd av högre personalomsättning och höjd 

sjukfrånvaro. Även effektiviteten och produktiviteten påverkas när personal inte trivs eller 

säger upp sig och måste ersättas. Att chefer kan erbjuda en tillfredsställande arbetssituation 

och aktivt arbetar med att förebygga sexuella trakasserier, samt kan erbjuda stöd och råd vid 

incidenter, är viktigt i vården där bristen på personal är stor. I sin studie fann MacKusick och 

Minick (2010) att en av orsakerna till att sjuksköterskor lämnar yrket är förekomsten av just 

sexuella trakasserier. Författarna anser att i en tid då sjuksköterskebristen är alarmerande och 

vårdens resurser begränsade, måste sjuksköterskans arbetsmiljö och arbetsförhållanden 

prioriteras och förbättras.  
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Att lösa problemet 

Robbins et al. (1996)  menar att det inte går att finna en lösning på problemet med sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskor om inte ämnet tas upp och pratas om. En förutsättning för att 

kunna utveckla vården är att alla inom vård och omsorg konfronterar problemet och inser 

allvaret i att bli utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Leding och chefer har ansvar 

för att samla och sprida information och kunskap till personalen om sexuella trakasserier och 

hur dessa på bästa sätt hanteras. Rädsla och motvilja att rapportera innebär att det är mycket 

viktigt att det erbjuds det stöd som behövs för att kunna bearbeta och handskas med händelsen 

och de svåra känslor som den eventuellt medför. I resultatet framkom hur sjuksköterskor som 

berättat om och rapporterat incidenter men inte blivit tagna på allvar undvek att rapportera 

nya händelser. Detta menar författarna leder till underrapportering av sexuella trakasserier, 

vilket bidrar till bilden av problemet som mindre än det är.   

Inställning till jämlikhet mellan könen har visat sig påverka sjuksköterskors benägenhet att 

rapportera sexuella trakasserier, de med en positiv inställning rapporterar i större utsträckning 

händelser (Hibino, Hitomi, Kambayashi, & Nakamura, 2009). Ett samband mellan 

sjuksköterskors utbildning och inställning till jämlikhet har även identifierats, högre och 

längre utbildning innebär en mer positiv inställning. Detta är något som författarna anser 

betonar vikten av utbildning för blivande och verksamma sjuksköterskor, om såväl 

jämställdhetsfrågor som sexuella trakasserier. Ökad kunskap och en positiv syn på jämlikhet 

kan innebära att fler anmäler och rapporterar.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att sexuella trakasserier är ett förekommande 

problem som hotar sjuksköterskans hälsa samt kan ha en negativ inverkan på vårdens kvalitet. 

Detta betonar vikten av att lyfta problemet och skapa medvetenhet kring sexuella trakasserier 

hos all personal inom vård och omsorg, för att kunna skapa en arbetsplats där den 

psykosociala arbetsmiljön är trygg och hälsofrämjande. Ämnet bör beröras och behandlas mer 

under utbildningen för att öka kunskapen och förståelsen hos blivande sjuksköterskor. 

Information om sexuella trakasserier till personal på arbetsplatsen är en förutsättning för att 

kunna ta tag i och lösa problemet. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen är medvetna om att 

sexuella trakasserier är något som existerar och har många negativa konsekvenser. När 

problemet tas på allvar blir ämnet mindre tabubelagt vilket gör att fler vågar rapportera 

händelser. Att tydlig information kring ämnet finns tillgängligt för alla på arbetsplatsen är en 
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annan viktig åtgärd. Resultatet visar på vikten av stöd, vilket måste erbjudas den som utsätts. 

Alla anställda bör erhålla information kring sina rättigheter samt riktlinjer om hur sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen ska hanteras; av individen, medarbetare och ledning.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vid genomförandet av denna litteraturöversikt blev det tydligt att det saknas forskning 

gällande sexuella trakasserier inom vården. För att komma tillrätta med problemet behöver 

ämnet belysas och utforskas mer. Ökad kunskap kan bidra till att ämnet synliggörs, så att 

strategier och lösningar kan tas fram. Författarna anser att det är viktigt att låta 

sjuksköterskorna och deras upplevelser komma till tals, och efterfrågar därför fler studier av 

kvalitativ design. Mer forskning utförd i Norden efterfrågas även, för att på ett lättare sätt 

kunna implementera resultatet i en svensk vårdkontext.  

 

Slutsats  

I resultatet framkom att sexuella trakasserier mot sjuksköterskor förekommer och framkallade 

många svåra och plågsamma känslor hos den som utsätts. Oavsett om förövaren var en patient 

eller en kollega upplevdes situationen som problematisk vilket tvingade sjuksköterskan att 

använda sig av olika strategier. Dessa hade som funktion att hantera och lösa ett problem, 

antingen genom att anpassa egna tankar och känslor inför det inträffade eller genom att 

försöka påverka yttre omständigheter. Det framgick dock att sjuksköterskornas individuella 

strategier inte kunde påverka och lösa det grundläggande problemet, då förövarens beteende 

ligger utanför hens kontroll. Oviljan att prata om och beteckna händelser som sexuella 

trakasserier bidrar till att problemet osynliggörs och kvarstår. Bristen på kunskap och 

utbildning i ämnet är en annan upprätthållande faktor. Sexuella trakasserier innebär en skadlig 

psykosocial arbetsmiljö som påverkar sjuksköterskans hälsa negativt samt medför negativa 

konsekvenser för sjukvården. Individen, organisationen och samhället blir lidande av sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskor på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 
CINAHL 

 

 

 

MH ”sexual 

harassment” 

AND MH 

”nurses” 

 

27 Peer Reviewed 

Full text 

English 

15 6 Celik, Y., & Celik, S.  

(2007). 

 

Bronner, G., Peretz, C., 

& Ehrenfeld, M. (2003). 

CINAHL 

 

 

 

 

MH ”sexual 

harassment” 

AND nurs* 

 

 

141 Peer Reviewed 

Full text 

English 

36 11 Bronner, G., Peretz, C., 

& Ehrenfeld, M. (2003). 

 

Celik, Y., & Celik, S.  

(2007). 

 

Finnis SJ, & Robbins I. 

(1994). 

 

Hibino, Y., Ogino, K., & 

Inagaki, M.. (2006). 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2001). 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2000) 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2004). 

CINAHL 

 

”sexual 

harassment” 

AND nurs* 

 

 

163 Peer Reviewed 

Full text 

English 

50 17 Bronner, G., Peretz, C., 

& Ehrenfeld, M. (2003). 

 

Celik, Y., & Celik, S.  

(2007). 

 

Finnis SJ, & Robbins I. 

(1994). 
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Hibino, Y., Ogino, K., & 

Inagaki, M.. (2006). 

 

Higgins, A., Barker, P., 

& Begley, C. (2009) 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2000). 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2001). 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. (2004). 

PsycINFO 

 

 

 

 

"sexual 

harassment" 

AND nurs* 

 

 

55 Peer Reviewed 

Linked full text 

English 

12 7 Celik, Y., & Celik, S.  

(2007). 

 

Higgins, A., Barker, P., 

& Begley, C. (2009) 

 

Hibino, Y., Ogino, K., & 

Inagaki, M.. (2006) 

 

Dan, A. J., Pinsof, D. A., 

& Riggs, L. L. (1995). 

 

Dougherty, D. S., 

Baiocchi-Wagner, E. A., 

& McGuire, T. (2011). 

SocINDEX "sexual 

harassment" 

AND nurs* 

 

 

32 Peer Reviewed 

Linked full text 

English 

6 4 Bronner, G., Peretz, C., 

& Ehrenfeld, M. (2003). 

 

Dan, A. J., Pinsof, D. A., 

& Riggs, L. L. (1995). 

 

McGuire, T., Dougherty, 

D. S., & Atkinson, J. 

(2006). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

 

Resultat 

Bronner, G., 

Peretz, C., & 

Ehrenfeld, M. 

Sexual 

harassment of 

nurses and 

nursing students 

2003, Israel, 

Journal Of 

Advanced Nursing 

42, no. 6: 637-644 

8p 

Syftet var att undersöka 

mönster vid sexuella 

trakasserier mot 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

Målet var att identifiera 

förekomsten, förövaren 

samt vilka känslor och 

reaktioner de sexuella 

trakasserierna genererade.   

 

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: Strategiskt, totalt 487, 281 sjuksköterskor och 

206 sjuksköterskestudenter (97 män, 390 kvinnor). 

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Deskriptiv statistik, inferentiell analys (Chi 

Square test). 

90 % av deltagarna uppgav minst 

en typ av sexuella trakasserier.  

 

Förövarna var manliga patienter 

(18-38%), manliga läkare (10-

30%) och manliga sjuksköterskor 

(15-22%).  

 

Olika sorters trakasserier 

framkom: sexuella skämt och 

anmärkningar, kommentarer om 

utseende, förslag om romans, 

fysisk kontakt och  intim fysisk 

kontakt.  

 

Känslor som sexuella trakasserier 

väckte: behag, förlägenhet, 

likgiltigt, rädsla, förnedring, skam 

och äckel.  

 

Reaktioner som sexuella 

trakasserier väckte var: att 

ignorera eller lämna situationen, 

uttrycka motstånd och överlåta 

vården till en kollega.  

 

Celik, Y., & 

Celik, S. 

Sexual 

harassment 

against nurses in 

Turkey 

2007, Turkey, 

Journal Of Nursing 

Scholarship, 39(2), 

200-206 7p 

Syftet var att identifiera 

förekomsten av och 

orsaker till sexuella 

trakasserier mot 

sjuksköterskor, samt dess 

konsekvenser och de 

faktorer som påverkar 

upplevelsen 

Metod: Kvantitativ. 

 

Urval: Strategiskt, 622 sjuksköterskor (kön ej 

redovisat), från åtta olika sjukhus. 

 

Datainsamling: Frågeformulär med tre olika delar. 

 

Analys: Deskriptiv analys, inferentiell analys (Chi 

37, 1 % av sjuksköterskorna 

uppgav att de blivit utsatta för 

sexuella trakasserier.  

 

De vanligast förekommande 

sexuella trakasserierna var: 

oönskade sexuella skämt, 

historier, frågor och ord. 
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Square test), logistisk regressionsanalys.  

Förövarna var läkare (77,1%), 

andra sjuksköterskor (51,1%), 

patienter (43,3%), anhöriga 

(34,2%) och annan 

sjukhuspersonal (29 %).  

 

Sexuella trakasserier väckte 

känslor av ilska och rädsla. Den 

vanligaste coping-metoden var 

”att inte göra någonting”.  

 

Den vanligaste negativa effekten 

var; psykisk ohälsa, sänkt 

arbetsförmåga och huvudvärk. 

80% av sjuksköterskorna hade inte 

rapporterat händelsen. 

 

Dan, A. J., 

Pinsof, D. A., 

& Riggs, L. L. 

Sexual 

harassment as an 

occupational 

hazard in nursing 

1995, USA, Basic 

And Applied Social 

Psychology, 17(4), 

563-580 

Syftet var att utforska 

kvinnliga sjuksköterskors 

upplevelser av sexuella 

trakasserier och 

konsekvenserna av dessa 

i kliniska situationer. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ. 

 

Urval: Strategiskt. 52 frivilliga sjuksköterskor (endast 

kvinnor) svarade på en enkät (kvantitativ del). 10 

deltagare uttryckte intresse för intervju (kvalitativ del).  

 

Datainsamling: Enkät (Gender Relations in the 

workplace Questionnaire) och sedan djupintervjuer. 

 

Analys: Deskriptiv analys och innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna beskrev hur 

sexuella trakasserier tog sig 

uttryck så som: insinuerande 

sexuella berättelser, stötande 

skämt, romantiska inviter, fysisk 

kontakt och oönskade samtal om 

privata/personliga/sexuella ämnen. 

 

Det framkom att sjuksköterskorna 

i dessa situationer agerade genom 

att t.ex. ignorera beteendet, byta 

pass, prata med kollega/vän, be 

personen sluta och ändra klädsel. 

 

Sjuksköterskorna uppgav negativ 

inverkan på både arbetet och 

privatlivet som en konsekvens av 

sexuella trakasserier. 

Känslomässiga och fysiska besvär 

beskrevs.   
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Dougherty, D. 

S., Baiocchi-

Wagner, E. A., 

& McGuire, T. 

Managing sexual 

harassment 

through enacted 

stereotypes: An 

intergroup 

perspective 

2011, USA, 

Western Journal Of 

Communication, 

75(3), 259-281 

Syftet var att undersöka 

levda erfarenheter hos 

sjuksköterskor som blivit 

utsatta för sexuellt 

trakasserade av sina 

patienter. 

 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Snöbollsmetod. 28 sjuksköterskor (fyra män, 24 

kvinnor).  

 

Datainsamling: Öppna intervjuer som bandinspelades.  

 

Analys: Insamlad data transkriberades och olika teman 

identifierades. 

Sjuksköterskorna förstod och 

beskrev sexuella trakasserier 

utifrån stereotyper. De förklarade 

hur generaliserande uppfattningar 

om deras kön, ålder och etnicitet 

var orsaken till varför de utsattes. 

Sjuksköterskornas stereotyper om 

patienten utifrån kön, ålder och 

grupptillhörighet användes för att 

förklara deras beteende. 

 

Finnis SJ, & 

Robbins I. 

 

Sexual 

harassment of 

nurses: an 

occupational 

hazard? 

 

1994, England, 

Journal of Clinical 

Nursing, 3: 87–95 

Syftet var att undersöka 

förekomsten och 

konsekvenserna av 

sexuella trakasserier mot 

sjuksköterskor 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ. 

 

Urval: Strategiskt, totalt 92 deltagare, 65 sjuksköterskor 

och 26 sjuksköterskestudenter (fem män, 87 kvinnor).  

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Deskriptiv statistik, kvalitativ data presenteras 

utan analys. 

57 % av sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna uppgav 

att de hade utsatts för sexuella 

trakasserier. 

 

I den kvalitativa delen framkom 

känslor att sexuella trakasserier 

väckte känslor av ilska, frustration 

och irritation. Deltagarna beskrev 

att de kände sig ansvariga för det 

som skett, att de såg situationen 

som sexuella trakasserier först i 

efterhand samt att de saknade stöd 

från ledningen efter händelsen. 

 

Hibino, Y., 

Ogino, K., & 

Inagaki, M. 

Sexual 

harassment of 

female nurses by 

patients in Japan 

2006, Japan, 

Journal Of Nursing 

Scholarship, 38(4), 

400-405 6p 

Syftet var att kartlägga 

förekomsten av sexuella 

trakasserier från patienter 

mot sjuksköterskor, samt 

att ta reda på hur 

sjuksköterskorna 

reagerade på 

trakasserierna. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ. 

 

Urval: Strategiskt, 464 sjuksköterskor (endast kvinnor) 

från 60 olika sjukhus.  

 

Datainsamling: Frågeformulär. 

 

Analys: Deskriptiv statistik, innehållsanalys av 

kvalitativ data. 

 

  

55,8% av sjuksköterskorna 

uppgav att de blivit utsatta för 

sexuella trakasserier av 

patienterna.  

 

Olika sorters trakasserier 

framkom: sexuella skämt och 

kommentarer, privata frågor, 

förfrågning om dejt, hot, blickar, 

fysisk kontakt, kramar, inviter, 

försök till sexuella övergrepp och 

stalkning. 
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Sjuksköterskornas reaktioner var 

övervägande passiva. Strategier 

som framkom var att; inte göra 

någonting, låtsas som om det inte 

hänt, ignorera eller lämna 

förövare, byta arbetsuppgifter med 

en kollega, byta samtalsämne, 

förstärka feminina karaktärsdrag 

(le, vara gladlynt, använda humor) 

och verbalt eller fysiskt avvisa 

patienten. 

 

Higgins, A., 

Barker, P., & 

Begley, C. 

 

Clients with 

mental health 

problems who 

sexualize the 

nurse-client 

encounter: the 

nursing 

discourse 

2009, Ireland, 

Journal Of 

Advanced Nursing, 

65(3), 616-624 9p 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

reaktioner på patienter 

som sexualiserar mötet 

mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Metod: Kvalitativ, Grounded theory. 

 

Urval: 27 psykiatrisjuksköterskor (tio män, 17 kvinnor) 

som arbetade inom psykiatrisk vård. 

 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer som 

bandinspelades. 

 

Analys: banden transkriberades och analyserades enligt 

Grounded theory. 

Sjuksköterskorna beskrev sexuella 

trakasserier som kommentarer och 

frågor av sexuell karaktär 

och/eller fysiska handlingar. 

Dessa handlingar väckte känslor 

av oro och sårbarhet.  

 

De beskrev olika sätt att hantera 

situationerna. Strategier som 

framkom var: försöka upprätthålla 

professionella gränser, använda 

humor, säga ifrån direkt, fysiskt 

undvika patienten, överlåta vården 

till en kollega, inte vara själv med 

patienten, dokumentera 

händelser/beteenden, förvarna 

varandra i teamet. 

 

Lamesoo, K Some Things 

Are Just More 

Permissible for 

Men”: Estonian 

Nurses' 

Interpretations of 

Sexual 

Harassment 

2013, Estland, 

NORA: Nordic 

Journal Of 

Women's Studies, 

21(2), 123-139 

Syftet med studien var att 

ta reda på hur 

sjuksköterskor beskriver 

och tolkar sexuella 

trakasserier i sitt dagliga 

sjukhusarbetet. 

 

Metod: Kvalitativ, Grounded theory. 

 

Urval: Snöbollsmetod. 21 sjuksköterskor från 10 olika 

sjukhus (endast kvinnor).  

 

Datainsamling: Löst strukturerade intervjuer som 

bandinspelades. 

 

Analys: Grounded theory. 

Resultatet presenterades i sju 

teman. Dessa gav en överblick 

över sjuksköterskornas 

beskrivningar och tolkningar av 

sexuella trakasserier och var: 

läkarcentrerad gränsdragning, 

sjukhushierarki, läkare som en 

auktoritet, sjuksköterskan i en 

potentiell maktposition, patienten 
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 som manipulativ, 

genusrättfärdigande, respekt. 

 

En ovilja att använda ordet 

sexuella trakasserier framkom, 

istället användes uttrycket 

”obehagligt sexuellt beteende” 

vilket definierades som oönskat, 

obehagligt och ovälkommet. 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. 

 

Recognizing and 

labeling sex-

based and sexual 

harassment in the 

health care 

workplace 

2000, Australien, 

Journal Of Nursing 

Scholarship, 32(4), 

405-410 6p 

Syftet var att utforska hur 

sjuksköterskor känner 

igen och beskriver 

situationer av sexuella 

trakasserier. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Strategiskt, 16 sjuksköterskor (en man, 15 

kvinnor). 

 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer, 

bandinspelning. 

 

Analys: Induktiv analys. 

Sjuksköterskorna beskrev det som 

var utmärkande och närvarande 

vid sexuella trakasserier: 

avsaknaden av respekt, 

upplevesen av att beteendet var 

avsiktligt, att det fanns en 

koppling till makt eller kontroll, 

förövaren hade varit överdriven 

vänskaplighet och att arbetsplatsen 

ansågs sexualiserad. Sexuella 

trakasserier uppgavs vara oönskat, 

ovälkommet och obesvarat. 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. 

 

Sexual 

harassment in 

healthcare: 

classification of 

harassers and 

rationalizations 

of sex-based 

harassment 

behavior 

2001, Australien, 

Journal Of Nursing 

Administration, 

31(11), 534-543 

10p 

Syftet var att identifiera 

hur sjuksköterskor 

kategoriserade förövare 

(av sexuella trakasserier) 

och hur de förklarade sitt 

eget och förövarnas 

beteende i dessa 

situationer. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Strategiskt, 16 sjuksköterskor (en man, 15 

kvinnor). 

 

Datainsamling: Djupintervjuer. 

 

Analys: Induktiv analys. 

Sjuksköterskorna beskrev olika 

sorters förövare som bildade 

kategorier. Dessa var: den 

uppenbara förövaren, den köns- 

och genusbaserade förövaren, den 

väntade förövaren, den samkönade 

förövaren samt förövaren som föll 

in i flera kategorier.  

 

Sjuksköterskorna hade flera 

förklaringar till sitt eget beteende 

(såväl passivt som aktivt) vid 

sexuella trakasserier. 

Förväntningar på 

sjuksköterskerollen att acceptera 

oväntade saker, skuldbeläggning 
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av sig själva för det som hänt, 

förnekelse/passivitet vid 

situationen, tankar på att de 

missförstått/misstagit sig samt 

tystnad om ämnet på arbetsplatsen 

var några av dessa.  

 

Sjuksköterskornas förklaring till 

förövarnas beteende var: förväntat 

patientbeteende, förväntat 

mansrollsbeteende, psykisk 

sjukdom, känslomässig omognad, 

organisatorisk tystnad. 

 

Madison, J., & 

Minichiello, V. 

 

The contextual 

issues associated 

with sexual 

harassment 

experiences 

reported by 

registered nurses 

2004, Australian, 

Australian Journal 

Of Advanced 

Nursing, 22(2), 8-

13 6p 

Syftet var att undersöka 

de kontextuella 

förhållanden i 

australiensisk hälsovård, 

vilka gör könsbaserade 

och sexuella trakasserier 

till en relativt vanlig 

upplevelse för 

sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval, 16 sjuksköterskor (en man, 

15 kvinnor). 

 

Datainsamling: Ostrukturerade djupintervjuer som 

bandinspelades. 

 

Analys: Insamlad data transkriberades och olika teman 

identifierades. 

Sjuksköterskorna beskrev faktorer 

som ansågs bidra till sexuella 

trakasserier. Dessa var; tystnaden 

som omgav trakasserier, bristen på 

stöd från kollegor och chefer, 

avsaknaden av utbildning om 

sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen och traditionella 

stereotyper förknippade med 

sjuksköterskor. 

 

McGuire, T., 

Dougherty, D. 

S., & Atkinson, 

J. 

 

"PARADOXING 

THE 

DIALECTIC": 

The Impact of 

Patients' Sexual 

Harassment in 

the Discursive 

Construction of 

Nurses' 

Caregiving Roles 

2006, USA, 

Management 

Communication 

Quarterly, 19(3), 

416 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor ser på 

sin yrkesroll, hur sexuella 

trakasserier från patienter 

påverkar vårdgivaren 

samt hur sjuksköterskor 

reagerar på sexuella 

trakasserier från 

patienten. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Snöbollsmetod. 28 sjuksköterskor (fyra män, 24 

kvinnor).  

 

Datainsamling: Öppna intervjuer som bandinspelades. 

 

Analys: Insamlad data transkriberades och olika teman 

identifierades. 

Sjuksköterskorna beskrev sexuella 

trakasserier som verbala inviter, 

insinuerande förslag, fysisk 

kontakt eller blottning. Sexuella 

trakasserier beskrevs alltid som; 

oönskat, ovälkommet och 

oinbjudet. 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de 

inte kunde pendla mellan närhet 

och distans i sin roll som 

vårdgivare då de tvingades skapa 

distans till patienten. 
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Sjuksköterskorna reagerade 

genom att försöka skapa distans 

(känslomässig och fysisk). Detta 

genom att skämta, skratta, lämna 

situationen och/eller personen, 

överlämna arbetsuppgiften till en 

kollega, undvika patienten och 

ignorera. 

 

 


