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Sammanfattning    
Sexuella trakasserier är ett världsomfattande problem som delas in i verbala, icke 

verbala och fysiska trakasserier. Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas 

traumatiskt och resultera i långvarigt fysiskt men även psykiskt lidande. Sexuella 

trakasserier är en subjektiv upplevelse, och det är enbart den som blivit utsatt som avgör 

om denne blivit trakasserad eller ej. I den vårdande relationen befinner sig patienten i en 

beroendesituation gentemot sjuksköterskan och att som sjuksköterska uppleva och agera 

utifrån negativa känslor till följd av ett opassande beteende från en patient skulle därför 

kunna uppfattas som oprofessionellt. Det är vanligt att hierarki förekommer inom 

vården. Sexuella trakasserier kan påträffas inom alla professionsgrupper, vanligen från 

någon som befinner sig i en maktposition. Syftet med studien är att beskriva 

förekomsten av sexuella trakasserier och hur sjuksköterskor upplever detta på sin 

arbetsplats. I litteraturöversikten har totalt åtta vetenskapliga artiklar använts, varav tre 

kvalitativa och resterande fem kvantitativa för att besvara syftet. Resultatet visar att 

sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande fenomen som drabbar sjuksköterskan 

på dennes arbetsplats. Vissa faktorer har visat sig öka risken att drabbas, såsom 

sociodemografisk bakgrund och arbetsplatsförhållanden. Sjuksköterskor som utsatts för 

sexuella trakasserier finner brist på stöd och stöttning samt att deras känslor nedvärderas 

av kollegor och av de som bär ansvar. Att utsättas för sexuella trakasserier bidrar hos 

sjuksköterskan till en minskad arbetseffektivitet och ett försämrat omvårdnadsarbete 

varav brister i patientsäkerheten kan uppstå. Vidare i diskussionen illustreras och 

diskuteras sjuksköterskans behov av ökat stöd vid upplevd sexuell trakasseri och hur 

organisationens tystnadskultur bidrar till att trakasserier fortgår. Det diskuteras även hur 

sambandet mellan den sexistiska bilden av sjuksköterskan och det faktum att 

professionen är kvinnodominerad bidrar till den höga förekomsten av sexuella 

trakasserier inom yrket.  

 

Nyckelord:  sexuella trakasserier, sjuksköterska, litteraturöversikt, upplevelse, patient, 

kollega
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INLEDNING 

Under de senaste åren har förekomsten av sexuella trakasserier uppmärksammats i 

större utsträckning än tidigare. Hashtaggen #metoo fick enorm genomslagskraft efter att 

kvinnor från olika typer av branscher gått samman och sagt ifrån mot sexuella 

trakasserier och sexistiskt beteende. Efter upprop som fått namnet #nustickerdettill, 

berättar sjuksköterskor om både verbala och fysiska övergrepp från patienter, men även 

från chefer och läkare. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning både fått 

bevittna och själv uppleva flertalet olika typer av sexuella trakasserier, främst i form 

utav sexistiska skämt eller ovälkommen beröring.  Vi upplevde att detta bidrog till en 

känsla av rädsla och utsatthet som även resulterade i en försämrad upplevelse av vår 

praktik. Trots att sexuella trakasserier sågs som ett vanligt förekommande problem på 

avdelningen, var det inget som varken anställda eller chefer talade öppet om. 

Sjuksköterskeyrket är en profession som innebär närhet till patienten både fysiskt och 

emotionellt. Sjuksköterskans främsta uppgift är att bedriva ett hälsofrämjande arbete 

genom att ha förståelse för varje individs relation till hälsa och varje patients unika 

livsvärld. Vid bedrivandet av en personcentrerad vård gäller det att sjuksköterskan är 

trygg i sin yrkesroll och sitt agerande. Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att värna om 

allas rätt till hälso- och sjukvård, samt de mänskliga rättigheterna. Sexuella trakasserier 

kan försvåra det hälsofrämjande arbetet och vi ser det därför av värde att kartlägga 

tidigare forskning i syfte att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor upplever sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. 

 

BAKGRUND 

Vad är sexuella trakasserier? 

Sexuella trakasserier är idag ett världsomfattande problem och beskrivs som den 

vanligaste formen av sexualbrott världen över (Valente & Bullough 2004). I oktober 

2017 startade det globala metoo-upproret som under flera månader fyllde både 

traditionella och sociala mediers rapportering med berättelser gällande sexuella 

övergrepp och trakasserier (Westin 2017). Sexuella trakasserier kan enligt Friedmann 

(2017) delas in i verbala, icke verbala och fysiska trakasserier. Dessa kan ta sig uttryck 

genom oönskad fysisk kontakt eller närmanden, ovälkomna sexuella förfrågningar, 

sexuella gester, obehagliga blickar, visslingar eller all annan form av oönskad beteende 

av sexuell natur. Ibland kan gränslinjen upplevas som otydlig, och något som tidigare 

genomförts med välmening kan snabbt vända och istället upplevas obehagligt eller 

jobbigt.  

 

Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas traumatiskt, och kan för den som 

drabbas resultera i långvarigt psykiskt, men även fysiskt lidande (Celik & Senol Celik 

2007). Friedmann (2017) beskriver sexuella trakasserier som en överskridning av varje 

individs personliga sfär, och de upplevs därför olika. Vanliga känslor som kan 

uppkomma som påföljd är emotionell stress, förnedring, ångest, ilska, maktlöshet och 

utmattning. 
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Sexuella trakasserier är en subjektiv upplevelse, och det är enbart individen som blivit 

utsatt som avgör om denne blivit trakasserad eller ej. Det är dock mycket vanligt att 

offret för sexuella trakasserier förminskar sin upplevelse i tron om att händelsen inte har 

någon betydelse. Det är av stor vikt att varje individ litar på sin egen uppfattning av den 

aktuella händelsen, och att alla situationer som upplevs obehagliga eller trakasserande 

tas på största allvar (Friedmann 2017).   

 

Studier visar på att kvinnligt kön associerat med en högre grad av fysiskt arbete 

gentemot patienten, viss arbetslivserfarenhet samt en stereotypisk bild om hur en 

sjuksköterska ska vara är centrala faktorer som ökar riskerna att drabbas av sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen (Hibino, Hitomi, Kambayashi & Nakamura 2008). Det är 

dock viktigt att poängtera att även män kan utsättas, även om trakasserier gentemot 

kvinnor är den vanligaste formen (Ganapathy 2018).  

Lagar 

Att tala om sexualitet och sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ovanligt. Att personal 

rentav undviker att tala om fenomenet ger en stark indikation på att ämnet fortfarande är 

tabubelagt (Nielsen et al 2017). Det beskrivs också att sjuksköterskor och studenter som 

utsatts för sexuella trakasserier vanligtvis förbiser incidenten och således aldrig 

anmäler, detta trots att flertalet hälsoorganisationer har tydliga riktlinjer gällande detta 

ämne och hur personal kan gå tillväga om någon blivit utsatt (Ganapathy 2018; Valente 

& Bullough 2004). Hall, Klein, Betts och DeRanieri (2018) beskriver att både 

verksamhetschefer och sjukvården i helhet har ett ansvar till att uppmuntra 

sjuksköterskor att berätta när de upplever sig blivit bemötta på ett felaktigt sätt, vare sig 

det är från patient eller från annan kollega. Att ta ansvar inom en organisation handlar 

även om att säkerställa att lagstiftning följs. Lagstiftning som skyddar sjuksköterskan 

mot sexuella trakasserier och bidrar till säker vård beskrivs nedan.  

 

Diskrimineringslagen 

I Sverige tillkom 2008 diskrimineringslagen (SFS 2008:567) med mål att motverka 

trakasserier som kränker en persons värdighet i samband med diskriminerings- 

grunderna. Denna lag innefattar även en skyldighet bland arbetsgivare att utreda och 

utföra åtgärder vid kännedom om att en anställd anser sig ha blivit sexuellt utnyttjad på 

arbetsplatsen (SFS 2008:567). Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder så kan en anmälan 

till diskrimineringsombudsmannen (DO) göras (Freidmann 2017). DO:s uppdrag är att 

bedriva tillsynsärenden på arbetsplatsen, sprida kunskap och påverka 

samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer med hjälp av de anmälningar som 

kommer in (Diskrimineringsombudsmannen 2018). 

 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen (SFS 2016:961) beskrivs arbetsgivarens skyldigheter att förebygga 

olycksfall och ohälsa genom att undanröja eventuella risker. I 3 kap. 3 § beskrivs även 

arbetsgivarens skyldighet att utifrån arbetstagarens förutsättningar vidta åtgärder och 

därefter anpassa arbetsförhållandena utefter varje individ. 
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Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har som mål att stödja och gynna 

patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Enligt 6 kap. 1 § ska sjuksköterskan ge 

patienten en omsorgsfull och sakkunnig hälso- och sjukvård som överensstämmer med 

beprövad erfarenhet och vetenskap. Patienten ska även visas respekt och omtanke. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) finns bestämmelser för hur hälso- och 

sjukvården bör bedrivas och organiseras. Lagen tillämpas av samtliga vårdgivare, 

landsting och kommuner. I kap 3. 1 § i HSL (SFS 2017:30) beskrivs det att syftet är 

bedriva hälso- och sjukvård på lika villkor för alla. Vården ska ges med hänsyn till varje 

människas värdighet och respekt för alla individers lika värde.  

Arbetsmiljö 

Sjuksköterskeyrket har alltid varit en bransch främst dominerad av kvinnor och 

professionen är starkt förknippad med kvinnliga kvaliteter såsom omhändertagande, 

empati och omsorg (Celik & Senol Celik 2007). Hibino, Hitomi, Kambayashi och 

Nakamura (2008) beskriver att sjuksköterskan är mer benägen att utsättas för sexuella 

trakasserier än andra yrkesgrupper. Detta anser Ganapathy (2018) har en koppling till 

att allmänheten har en stereotypisk bild om sjuksköterskan som sexig och tillgänglig. 

 

Än idag finns det inom vården hierarki mellan olika professioner. Sjuksköterskan har i 

regel en underordnad roll i relation till läkaren som i många fall är av manligt kön. 

Flertalet viktiga beslut kring patientens vård behöver genomföras av en läkare vilket 

placerar denne i en hög maktposition (Celik & Senol Celik 2007). Hierarkin finns dock 

inte enbart mellan manlig läkare och kvinnlig omvårdnadspersonal. Sexuella 

trakasserier kan förekomma i alla professionsgrupper, vanligen från någon som befinner 

sig i just en maktposition (Westin 2017). 

 

Vårdvetenskapligt förhållningssätt 

Patienten befinner sig alltid i ett beroendeförhållande gentemot sjuksköterskan. Att 

befinna sig på sjukhus placerar patienten i en sårbar och utsatt situation eftersom 

sjukdom och lidande påverkar patientens livssituation negativt (Ekebergh 2015 s. 18). 

Att som sjuksköterska vårda patienten med livsvärlden som grund kräver observans 

kring hur lidande och sjukdom påverkar den enskilde patienten i dennes vardag 

(Ekebergh 2015 s. 19). Ett annat centralt begrepp i relationen till patienten är följsamhet 

och öppenhet. Det är en utmaning för sjuksköterskan att med följsamhet möta varje unik 

situation tillsammans patienten, och vara öppen gentemot dennes existens (Ekebergh 

2015 s. 20). Arman (2015, ss. 190–191) beskriver sjuksköterskan som en tålare som ska 

acceptera patienten och ta emot denne utan förbehåll. Som tålare behöver 

sjuksköterskan inte acceptera beteendet hos en patient eller tycka om det hon eller han 

ser på ytan. Det är dock av värde att detta dåliga beteende förbises, för att kunna möta 

den andre kärleksfullt och medmänskligt.  
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Sjuksköterskan bör i sin yrkesroll ha ett etiskt förhållningssätt, en helhetssyn på 

människan, förmåga till empati och agera utifrån de mänskliga rättigheterna. Dessa mål 

inriktas främst mot patienten, men även gentemot närstående och arbetskamrater. 

Sjuksköterskan bör ha som mål att ses som en professionell person med dessa mål som 

utgångspunkt (Segesten 2011 s. 127–129). Att som sjuksköterska uppleva och agera 

utifrån negativa känslor till följd av ett opassande beteende från en patient skulle därför 

kunna uppfattas som oprofessionellt (Nielsen et al. 2017).  

 

Dahlberg och Segesten (2013, s. 214) beskriver att patienten i många fall gör 

sjuksköterskan osäker, vilket förhindrar utvecklingen av en god vårdrelation. 

Fortsättningsvis kan sjuksköterskan uppleva rädsla eller obehag i svåra frågor som rör 

patienten. Arman (2015, s. 105) beskriver att etiken ligger som grund för vårdandet i 

svåra situationer och att dessa etiska värden ska prioriteras före personkemi. Ett hinder i 

det svåra vårdande mötet är att sjuksköterskan ignorerar patientens lidande, och istället 

stänger av sina känslor och intar en opersonlig attityd mot patienten (Arman 2015 s. 

185–186). Denna uteblivna vård kan för patienten innebära ett vårdlidande. Vårdlidande 

definieras enligt Arman (2015, s. 45) som en upplevelse av att sjuksköterskan eller 

övrig personal inte har eller tar sig tid till att hjälpa.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sexuella trakasserier är idag ett världsomfattande problem, men trots lagar och tydliga 

riktlinjer är det ovanligt att inom vården tala om sexualitet och sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen SFS (2018:567) skyldighet 

att vidta åtgärder vid kännedom om att sexuella trakasserier förekommit. Med tanke på 

att sjuksköterskor vanligtvis förbiser incidenter och således sällan anmäler eller talar om 

händelsen för sin arbetsgivare ger detta arbetsgivaren inget underlag att arbeta utefter.  

 

Var och en bestämmer själv om hon eller han upplever sig sexuellt trakasserad eller 

inte. Varje persons unika livsvärld spelar en viktig roll eftersom de levda erfarenheterna 

leder till hur varje person reagerar i olika situationer (Ekebergh 2015, s.19). Sexuella 

trakasserier kan resultera i känslor som emotionell stress, maktlöshet och utmattning. 

Förekomsten av sexuella trakasserier är ett bekymmer i vårt samhälle och kan inom 

sjuksköterskans arbetsgrupp orsaka konsekvenser relaterat till patientsäkerheten. Det är 

därför av värde att utforska förekomsten av sexuella trakasserier och hur sjuksköterskor 

upplever det på sin arbetsplats. Föreliggande litteraturöversikt kan bidra till att skapa en 

ökad förståelse kring sexuella trakasserier för att därmed göra ämnet mindre tabubelagt. 

I relation till patientsäkerheten kan ett mindre tabu medföra att fler sjuksköterskor pratar 

kring ämnet med både arbetsgivare och kollegor. Detta kan bidra till att fler 

anmälningar görs varav problemet blir mer uppmärksammat och därmed möjligt att 

åtgärda.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva förekomsten av sexuella trakasserier samt hur sjuksköterskor 

upplever sexuella trakasserier på sin arbetsplats.   
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METOD 

Vi har valt att genomföra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017, s. 141). En 

litteraturöversikt syftar till att kartlägga ett forskningsområde med fokus på både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, för att sammanställa kunskapsläget av vårt valda 

område (Segersten 2017 s. 108). Denna metod har även som syfte att skapa en 

sammanställning av ett begränsat område genom att utforma en beskrivande överblick 

av det valda ämnet.  

Datainsamling 

Databaserna Cinahl och Medline har använts för att söka relevanta artiklar som besvarar 

syftet. Dessa är relevanta referensdatabaser gällande datainsamlingen eftersom de 

innehåller artiklar inom medicin, vård och omsorg. Vid artikelsökning i Cinahl hittades 

samtliga relevanta artiklar med vårdvetenskaplig förankring, varav sökresultatet i 

Medline inte tillfört några ytterligare artiklar. I den preliminära litteratursökningen 

genomfördes först en pilotsökning för att bedöma det aktuella forskningsläget. 

Lämpliga sökord identifierades på svenska, som sedan översattes till engelska. Dessa 

sökord kombinerades i blocksökningar tillsammans med tillhörande synonymer och 

valda inklusionskriterier som peer reviewed och engelskt språk samt årsspann från 

2008–2018. Detta resulterade i flertalet träffar som inte var relevanta och vi valde därför 

att öka vårt årsspann från till 2000–2018 samt skala ner antalet sökord vilket gav ett 

bättre resultat (Se Bilaga 1). De sökord vi använde oss av var sexual harassment som 

ämne (subject) och nurse* som fritext. Inga geografiska begränsningar formulerades. 

 

Efter varje sökning lästes titlarna för att därefter fortsätta med att läsa abstraktet på de 

40 artiklar som ansågs ha en intressant titel. Efter ett första urval exkluderades 25 

artiklar som berörde sexuella trakasserier gentemot andra yrkesgrupper, eller främst 

fokuserade på sjuksköterskans upplevelse av våld i arbetet. Resterande artiklar lästes 

sedan detaljerat för att se om innehållet besvarade syftet. De artiklar som bedömdes 

stämma överens med syftet och problemformulering, kvalitetsgranskades enligt Fribergs 

(2017, s. 183) granskningsmall. Sju artiklar exkluderas på grund av brister i kvalitén. 

Detta resulterade i totalt åtta artiklar, varav tre kvalitativa och resterande fem 

kvantitativa.  

Dataanalys 

Enligt Friberg (2017, s. 141) bidrar en litteraturöversikt till att skapa en 

helhetsförståelse för ett område genom att kartlägga kunskapsläget gällande en 

avgränsad del av sjuksköterskans verksamhetsområde. Det område som fokuseras på i 

denna litteraturöversikt är ”förekomst av sexuella trakasserier och hur sjuksköterskan 

upplever detta på sin arbetsplats”. Ett område är bredare än en specifik frågeställning 

och det finns då enligt Friberg (2017 s. 141) i regel både kvalitativ och kvantitativ 

forskning att tillgå. 

  

Friberg (2017, ss. 141–142) beskriver att fokus i analysen kan läggas på både teoretiska 

utgångspunkter, frågeställningar, metod och resultat men att en avgränsning är lämplig 

att göra. Vi har i föreliggande litteraturöversikt valt att fokusera på artiklarnas 
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frågeställningar och resultat. Eftersom vår litteraturöversikt består av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar med olika karaktär går det inte att göra en exakt jämförelse som 

vid en metaanalys eller metasyntes. Detta eftersom kvantitativa studier presenteras med 

siffror och kvalitativa i ord (Friberg 2017 s. 149). Analysen resulterar enligt Friberg 

(2017, s. 144) snarare i en strukturerad sammanställning av forskningsläget inom det 

valda området. 

  

Gemensamt i analysen av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna är att artiklarna 

lästes igenom flertalet gånger för att skapa en ökad förståelse för innehållet och för att 

få tydlig helhetsbild. Därefter har det med hjälp av en tabell skapats en gemensam 

sammanställning av analyserad litteratur enligt Friberg (2017, s. 47). Detta för att få en 

tydlig överblick av artiklarnas syfte, metod och resultat (Se Bilaga 1). 

  

I det fortsatta analysarbetet har tillvägagångssättet sett olika ut mellan de kvantitativa 

respektive de kvalitativa artiklarna. De kvantitativa artiklarna beskriver grad av 

förekomst eller samband mellan faktorer av betydelse för sjuksköterskans perspektiv på 

sexuella trakasserier. Dessa har analyserats i avseende att de resultat som beskriver 

samma frågeställning har sammanförts till kategorier som sedan rubricerats till grund 

för en överblick. Kategorier beskrivs som "a collection of similar data sorted into the 

same place." (Friberg 2017 s. 150). 

  

Ett mindre antal, bestående av endast tre artiklar med kvalitativ metod ingick i urvalet. 

Analysen av de kvalitativa artiklarna gjordes enligt Fribergs modell “Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning” (2017, ss. 129–

139). Friberg (2017, s. 135) beskriver detta analysarbete som en helhet som sedan bryts 

ner till delar, för att sedan skapa en ny helhet. Helheten har brutits ner genom att 

nyckelfynd eller meningsbärande enheter först identifierats och markerats med flertalet 

färgpennor. Därefter jämfördes dessa nyckelfynd inom respektive färg med avseende på 

likheter och skillnader. Dessa har sedan sammanförs till kategorier med utgångspunkt i 

att gemensamma nämnare kunnat identifieras. Dessa kategorier bildar tillsammans en 

ny helhet. 

  

Till viss del kunde likheter identifieras mellan de frågeställningar och resultat som 

analysen av de kvantitativa studierna resulterade i, och de kvalitativa nyckelfynden. 

Detta gjorde att det trots allt finns ett visst mått av syntes mellan de kvantitativa och de 

kvalitativa fynden, i detta arbetes resultat. Sammantaget resulterade analysarbetet i två 

huvudkategorier där den första i huvudsak bygger på resultatet av de kvantitativa 

studierna. Den andra huvudkategorin består främst av kvalitativa resultat men med 

inslag av bekräftelse från de kvantitativa studierna. Resultatet kan förstås som en ny 

helhet som redovisas i två huvudkategorier, som i sin tur presenteras i fyra, respektive 

tre subkategorier. Sammantaget ger dessa kategorier en överblick över vad som är 

utforskat och därmed känt om det studerade området. 

 

RESULTAT 

Resultatet av litteraturöversikten presenterar en sammanställning av tre kvalitativa och 

fem kvantitativa studier genomförda i Israel, Turkiet, Japan, Australien, Danmark och 

Italien. Syftet med studierna var bland annat att undersöka graden av sexuella 
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trakasserier, identifiera förekomsten och källan samt att skapa en ökad förståelse om 

sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier. Vid granskning av dessa artiklar har 

flera aspekter i relation till syftet återfunnits, vilket här nedan presenteras i två 

huvudteman och sju subteman, se Tabell 1. 

Tabell 1.  Översikt gällande huvudkategorier respektive subkategorier.  

 

 

Huvudkategori 
 

Subkategori 

 

Förekomsten av sexuella trakasserier  

  

Att vara i riskzonen för att bli utsatt 

Grad av förekomst  

Att bli utsatt för sexuella trakasserier av 

olika karaktär 

Att bli utsatt av olika förövare 

Upplevelsen av sexuella trakasserier Att känna sig rädd och förnedrad 

 

Att inte få stöd och information 

 

Att känna krav på att agera professionellt   

 

Förekomsten av sexuella trakasserier 

Fem artiklar beskriver på olika sätt förekomsten av sexuella trakasserier. Förekomsten 

av sexuella trakasserier är beskrivna på olika sätt i respektive artikel. Artiklarna 

fokuserar på olika frågeställningar kring vem som blir utsatt för sexuella trakasserier, i 

vilken utsträckning dessa förekommer i, hur dessa ter sig samt vem som är förövare. 

Dessa aspekter beskrivs i nedan fyra subkategorier. 

 

Att vara i riskzonen för att bli utsatt   

Det har visat sig att vissa faktorer ökar risken för att utsättas för sexuella trakasserier på 

sin arbetsplats som sjuksköterska. Dessa kännetecken eller faktorer rör 

sociodemografisk bakgrund såsom ålder, kön och civilstånd samt även 

arbetsplatsförhållanden. Den kvinnliga sjuksköterskan utsätts oftare för sexuella 

trakasserier, men då av den lägre graden såsom sexuella skämt eller uttalanden. Detta i 

motsats till sjuksköterskan av manligt kön som utsätts mer sällan men då av den 

allvarligare graden som att tvingas till fysisk kontakt eller sexuella förfrågningar 

(Bronner, Peretz & Ehrenfeld 2003; Hibino, Hitomi, Kambayashi & Nakamura 2009). 
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Yngre sjuksköterskor (20–30 år) har rapporterat trakasserier i en högre utsträckning än 

sjuksköterskor i medelåldern (40+). Det visar sig även att sjuksköterskor utan barn fått 

erfara sexuella trakasserier mer frekvent än de med barn. Sjuksköterskor som är gifta 

eller skilda löper mindre risk att drabbas av sexuella trakasserier till skillnad från de 

som befinner sig i singelstatus. Jobbrelaterade faktorer såsom anställningslängd och 

arbetslivserfarenhet (>5–14 år) har visat sig bidra till en ökad exponering gentemot 

sexuella trakasserier. Detta eftersom arbetslivserfarenhet bidrar till fler patientmöten. 

(Hibino, Hitomi, Kambayashi & Nakamura 2009). Det visar sig dock att sjuksköterska 

som titel har störst betydelse i förhållande till sexuella trakasserier. Sjuksköterskan är 

därför i mycket högre risk att drabbas i jämförelse med exempelvis undersköterskan, 

trots inte helt olika arbetsuppgifter (Bronner, Peretz och Ehrenfeld 2003; Celik & Senol 

Celik 2007; Hibino, Hitomi, Kambayashi & Nakamura 2009). 

 

Grad av förekomst  

Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats som sjuksköterska är vanligt och 

studier visar att sjuksköterskan löper större risk att utsättas i jämförelse med andra 

professioner (Bronner, Peretz och Ehrenfeld 2003; Celik & Senol Celik 2007). I en 

turkisk studie med 622 deltagande sjuksköterskor uppger 231 av dessa personer sig ha 

blivit sexuellt trakasserade på sin arbetsplats. 32,9% av dessa anger sig ha blivit 

trakasserad vid ett tillfälle, varav resterande blivit trakasserade vid upprepade tillfällen 

under tiden de utfört vardagliga uppgifter (Celik & Senol Celik 2007). Förekomsten av 

sexuella trakasserier visas även i en israelisk studie av Bronner, Peretz och Ehrenfeld 

(2003). Här deltog 487 sjuksköterskor varav 91% uppger att det någon gång upplevt 

någon form av sexuell trakasseri. Att som sjuksköterska få erfara oacceptabla beteenden 

av sexuell natur bestående av ovälkommen fysisk kontakt eller sexuella inviter är därför 

inte sällsynt.  

Den höga förekomsten speglas även i en japansk studie av Hibino, Hitomi, Kambayashi 

och Nakamura (2009). Av 464 deltagare svarade 260 av dessa (56%), att det någon gång 

blivit sexuellt trakasserade. En hög frekvens av sexuella trakasserier visar sig även i en 

dansk kvalitativ studie där resultatet avslöjar att sexuella trakasserier förekom nästintill 

dagligen på alla medverkande avdelningar (Nielsen et al. 2017).  

 

Att bli utsatt för sexuella trakasserier av olika karaktär  

Bronner, Peretz och Ehrenfeld (2003) har valt att gradera sexuella trakasserier i en skala 

för att beskriva sju olika typer av sexuella trakasserier en sjuksköterska kan uppleva på 

sin arbetsplats (Tabell 2). Denna skala skapades genom flera steg där första steget 

innebar insamling av upplevda sexuella trakasserar under workshops med sexterapeuter, 

där över 1000 sjuksköterskor deltog. Nästa steg innebar en kartläggning av 

allvarlighetsgraden gällande sju funna typer av sexuella trakasserier med hjälp av 16 

erfarna sjuksköterskor som sedan resulterade i nedan nämnda tabell (Tabell 2).  

 

Bronner, Peretz och Ehrenfeld (2003) beskriver att frekvensen av sexuella trakasserier 

är lägre vid den allvarligare graden av trakasserier. Detta i motsats till den typ av 

trakasserier som visas högre upp på skalan, där frekvensen är betydligt högre. 



 9 

 

Tabell 2. Översikt av en sjugradig skala gällande sexuella trakasserier.  

1. Sexuella skämt  

2.  Särskilda sexuella uttalanden avseende offrets yttre 

3. Försök till inledande av en romantisk relation  

4. Fysisk beröring 

5. Tvinga offret till intim beröring av förövaren i en situation som inte kan kopplas 

till sjuksköterskans egentliga uppgift  

6.  Intim beröring  

7.  Försök till sexuellt övergrepp eller försök till inledande av sexuell relation 

 

Bronner, Peretz och Ehrenfeld (2013) beskriver att många sjuksköterskor utsätts för 

sexuella trakasserier utan att de inser det. De sjuksköterskor som har fått ta del av den 

sjusiffriga skalan (Tabell 2) beskriver att de genom denna fått en ökad förståelse kring 

vad som räknas in under kategorin trakasseri. Även Madison och Minichiello (2000) 

beskriver att sjuksköterskor inte kan särskilja trakasserier förrän någon annan bekräftar 

att så är fallet. Istället för att sjuksköterskan använder uttrycket sexuell trakasseri 

används istället andra uttryck för att beskriva patientens agerande, så som ilsket eller 

intimt beteende.  

 

Att bli utsatt av olika förövare 

De som utför sexuella trakasserier visar sig enligt funna studier vara antingen patienter 

eller kollegor.  

Att bli trakasserad av patienter 

I en japansk studie med 464 deltagande sjuksköterskor visar sig 55,8% ha blivit utsatta 

för sexuella trakasserier från en patient, och alla dessa visade sig vara av manligt kön. 

Samma studie beskriver också hur sjuksköterskan har en yrkestitel som innebär en nära 

relation med patienten vilket innebär situationer som kan upplevas som intima. En stor 

del av vården genomförs med patienten liggandes i sin säng, där flertalet sexuella inviter 

tenderar att inträffa. Att be sjuksköterskan om sexuell beröring i samband med 

individanpassad hjälp med hygien är heller inte ovanligt. Ovälkommen fysisk beröring 

gentemot sjuksköterskan beskrivs som ett stort problem vid vardagliga situationer som 

att utföra kontroller såsom puls och blodtryck (Hibino, Ogino & Inagaki 2006). 

 

Patienter med nedsatt kognitiv förmåga till följd av demens eller hjärnskada kan 

uppvisa ett opassande sexuellt beteende. Detta upplevs av sjuksköterskan många gånger 

inte vara i avsikt att trakassera, och lämnar därför ofta sjuksköterskan i ett gränsland 

mellan vad som är hanterbart och inte. Sjuksköterskans upplevelse av sexuella 

trakasserier resulterar i tydliga mönster i agerandet gentemot patientens sexuella 
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beteende. Detta sker vanligen genom att sjuksköterskan skämtar bort patientens 

uttalanden och därmed byter samtalsämne, flyttar patientens hand vid fysisk beröring 

eller lämnar rummet. Andra medvetna undvikanden sker genom att sjuksköterskan låter 

bli att böja sig ner för att inte exponera intima områden, samt att inte vända ryggen mot 

patienten eller rent av undviker att gå in till patienten (Nielsen et al. 2017). 

 

Många sjuksköterskor betonar betydelsen av att stå upp för sig själv och säga nej till en 

patient som ofredar. De beskriver dock svårigheten i att hantera situationen utan att 

kränka en patients värdighet (Nielsen et al. 2017). 

Att bli trakasserad av kollegor 

Att utsättas för sexuella trakasserier av kollegor är vanligt. Oönskad uppmärksamhet 

och trakasserier utan sexuell innebörd är starka indikationer på att även sexuella 

trakasserier kan uppstå mellan kollegor på en arbetsplats (Romito, Ballard & Maton 

2004). Madison och Minichiello (2000) menar att förekomsten av sexuella skämt och 

pikar, sexistiskt beteende och vänlighet på ett överdrivet sätt bidrar till att 

sjuksköterskan upplever sin arbetsplats som sexualiserad och att de professionella 

rollerna uteblir. 

 

En turkisk studie beskriver i sitt resultat att en av fyra sjuksköterskor upplever sig ha 

blivit sexuellt trakasserad av en läkare eller annan högre uppsatt kollega på 

arbetsplatsen (Celik & Senol Celik 2007). En återkommande iakttagelse är att 

sjuksköterskor ofta upplever sexuella trakasserier av kollegor eftersom de befinner sig i 

en underordnad roll, till exempelvis läkarens fördel. Detta resultat upplevs av 

sjuksköterskor grunda sig i en befintlig hierarki inom vården. Som resultat av den 

hierarkiska organisationsformen vågar inte sjuksköterskan konfrontera den högre 

uppsatta kollegan angående dennes handlingar. Denna rädsla resulterar i att 

maktpositionen fortgår och således även trakasserierna (Celik & Senol Celik 2007; 

Madison & Minichiello 2004). 

 

Upplevelsen av sexuella trakasserier  

Upplevelsen av sexuella trakasserier som framkommer i de granskade studierna visar 

sig handla om känslomässig utsatthet, brist på stöd och hur det drabbar sjuksköterskans 

hälsa, men också omvårdnadsarbetet. 

 

Att känna sig rädd och förnedrad 

Sjuksköterskor som fått erfara sexuella trakasserier på sin arbetsplats upplever i hög 

utsträckning en negativ effekt av det i sina sociala relationer, förhållanden och 

familjeliv (Celik & Senol Celik 2007). Att utsättas för sexuella trakasserier har för utsatt 

personal även resulterat i negativa effekter på både mental och psykisk hälsa, varav 

spänningshuvudvärk och försämrad sinnesstämning hör till de vanligaste följderna. Den 

mildare formen av trakasserier definieras enligt Bronner, Peretz och Ehrenfeld (2003) 

som sexuella skämt eller yttranden. Detta frambringar känslor av obehag, förnedring 

och likgiltighet hos de sjuksköterskor som utsätts. Den allvarligaste formen av 

trakasserier beskrivs som fysiska närmanden och försök till sex. Att som sjuksköterska 
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utsättas för detta på sin arbetsplats genererar känslor av rädsla, förödmjukelse, skam och 

avsky gentemot förövaren (Celik & Senol Celik 2007). Också Nielsen et al. (2017) 

beskriver hur sjuksköterskor upplever just rädsla, osäkerhet och maktlöshet i samband 

med sexuella trakasserier.  

 

Även om dessa känslor är associerat med övergreppet som händelse, så resulterar 

sexuella trakasserier i känslor som påverkar sjuksköterskan långt i efterhand. Det är 

därför inte ovanligt med efterföljande depressioner, sjukdomar i mag- och tarmkanalen 

eller posttraumatiskt stressyndrom (Celik & Senol Celik 2007). 

 

Att inte få stöd och information 

Ett återkommande problem med sexuella trakasserier hos sjuksköterskor är upplevelsen 

av att inte få stöd av sina kollegor och arbetsgivare. De beskriver även att den 

sjuksköterska som blivit utsatt sällan eller aldrig erbjuds stödsamtal eftersom det anses 

vara obehövligt. Att delge sina upplevelser med kollegor och chefer är därför ovanligt. 

Sjuksköterskor beskriver rädslan att bli gjord till åtlöje och bli ansvarig och skyldig för 

det inträffade. Sjuksköterskor upplever att deras känslor vid en upplevd trakasseri 

nedvärderas av de som bär ansvar. Konsekvensen av detta är allvarligt och resulterar i 

att sjuksköterskor lämnar sina arbeten som följd (Madison & Minichiello 2004).  Även i 

studien av Nielsen et al (2017) beskrivs det hur sjuksköterskor upplever maktlöshet över 

situationen samt rädsla att förlora sitt jobb som en konsekvens av sexuella trakasserier 

och brist på stöd i samband med detta.   

 

Madison och Minichiellos (2004) beskriver att offret för sexuella trakasserier är den 

som vanligtvis tvingas byta arbetstider eller lämna sin arbetsplats, medan förövaren 

förbises. Sjuksköterskor från samma studie beskriver att de från sina arbetsgivare inte 

fått information om aktuella riktlinjer gentemot sexuella trakasserier. Hälften var inte 

medvetna om att dessa riktlinjer ens existerade. Om denna information funnits 

tillgänglig hade fler sjuksköterskor vågat tala öppet om sina upplevelser, och känslan av 

isolering minskat.  

 

Att känna krav på att agera professionellt  

Bilden av den professionella sjuksköterskan som tålmodig och följsam bidrar till att 

användning av humor förekommer som en försvarsmekanism gentemot sexuella 

trakasserier. Detta för att dölja negativa känslor för kollegor och chefer, och följaktligen 

inte rubba den professionella bilden av sjuksköterskan. Sjuksköterskor uttrycker att det 

därför är vanligt att inte dokumentera förekomsten av sexuella trakasserier till följd av 

skam och rädsla att förlora sin anställning (Nielsen et al. 2017). Enligt studien av 

Hibino Ogino och Inagaki (2006) reagerar sjuksköterskor ofta med ett passivt beteende 

och de gör heller ingen tydlig ansträngning för att stoppa trakasserierna. 

Att bli utsatt för sexuella trakasserier leder ofta till känslan av skam och 

skuldbeläggning gällande sjuksköterskans egna handlingar. Det medför att 

sjuksköterskan får svårigheter att agera professionellt gentemot förövaren och därmed 

utöva sina plikter som sjuksköterska. Detta bidrar till en minskad arbetseffektivitet som 
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tillsammans med en normalisering av trakasserierna resulterar i ett försämrat 

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor beskriver att strukturen på arbetsplatsen påverkas 

negativt, varav brister i patientsäkerheten kan uppstå (Nielsen et al. 2017). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har valt att genomföra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017 s. 141) med syfte att 

beskriva förekomsten av sexuella trakasserier, samt hur sjuksköterskor upplever 

sexuella trakasserier på sin arbetsplats och därmed även belysa vilka konsekvenser 

sexuella trakasserier kan leda till. Friberg (2017, s.141) beskriver att en litteraturöversikt 

bidrar till att kartlägga kunskapsläget gällande en avgränsad del inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde. I litteraturöversikten inkluderades artiklar genomförda med både 

kvalitativ och kvantitativ metod för att skapa en bredd gällande syftet. De kvantitativa 

studierna beskriver grad av förekomst, eller samband mellan faktorer av betydelse för 

sjuksköterskans perspektiv på sexuella trakasserier. De kvalitativa studierna beskriver 

istället sjuksköterskors subjektiva upplevelser av sexuella trakasserier. Merparten av 

sökresultatet bestod av kvantitativa artiklar. Detta tror vi grunda sig i att sexuella 

trakasserier är ett känsloladdat ämne som skulle kunna uppröra. Detta skulle i sin tur 

kunna göra det svårt att hitta deltagare till en kvalitativ studie. Vi hade önskat att vårt 

sökresultat istället varit övergripande bestående av kvalitativa artiklar. Detta eftersom 

vår första önskan var att främst studera sjuksköterskors upplevelser av sexuella 

trakasserier snarare än den grad av förekomst som beskrivs i våra kvantitativa artiklar.  

Det finns en begränsad mängd ny forskning av valt område, därför förlängdes 

årsspannet till år 2000–2018. En önskan hade varit att mängden av nyutkomna studier 

varit större, då upplevelsen och förekomsten av sexuella trakasserier skulle kunnat 

förändras över tid. Vi fann dock ingen uppenbar skillnad i resultatet mellan de gamla 

och de nya artiklarna. De funna artiklarna gav trots begränsad mängd ny forskning en 

god bild av hur sjuksköterskors upplever sexuella trakasserier samt i vilken utsträckning 

sexuella trakasserier sker. Det hade dock varit av värde att istället göra en empirisk 

studie för att studera vårt syfte, men att tid till detta inte fanns att tillgå. Dock hade 

denna typ av studieform inte genererat i data kring förekomsten av sexuella trakasserier 

utanför Sverige, vilket kändes viktigt för oss att studera.  

Vid litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Medline, vilket började med 

en pilotsökning i Cinahl för att således få en bild av det aktuella forskningsläget av valt 

område. Pilotsökningen resulterade i ett stort och svårhanterbart resultat som bidrog 

med 117 antal träffar (se Bilaga. 2), främst bestående av artiklar som inte matchade med 

valt syfte. Större delen av resultatet bestod av artiklar med inriktning på sjuksköterskans 

upplevelse av våld i arbetet eller trakasserier av andra professioner än sjuksköterskor. 

Det bedömdes som svårt att använda dessa artiklar då de många gånger var 

problematiskt att urskilja vilken yrkesgrupp som upplevde vilken typ av trakasseri och 

vilka konsekvenser det gav. Sökorden kortades därför ner och samt förfinades vilket gav 

ett bättre sökresultat med artiklar som stämde överens med det valda syftet. Dessa 

sökord användes sedan i Medline, vilket dock inte tillfört några nya artiklar. Medline 

uteslöts därför i kommande urval och endast artiklar ur Cinahl användes. En svaghet var 
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att samma sökord användes i båda databaserna. Istället skulle en ny pilotsökning göras 

för respektive databas för att sedan anpassa sökorden i relation till sökresultatet. 

Ambitionen var att inkludera studier genomförda i en variation av olika länder, och inte 

enbart fokusera på Sverige och Norden. Det ansågs vara av värde att studera om valt 

syfte skiljer sig runt om i världen och att eventuella olikheter i relation till upplevelsen 

av sexuella trakasserier enbart kan berika examensarbetet. Det visade sig dock att 

studiernas lokalisation inte hade en betydande roll och att resultatet inte påverkades av 

var i världen studien utförts. Vi har även valt att inkludera studier som omfattar 

sjuksköterskor av både manligt och kvinnligt kön i litteraturstudien för att fokusera på 

sexuella trakasserier av sjuksköterskan som profession. Under studiens gång har egen 

tolkning av beskrivna upplevelser undvikits och den egna förförståelsen har 

medvetandegjorts. Detta då våra fördomar och förutfattade meningar säger oss att 

kvinnor utsätts mer frekvent av sexuella trakasserier. 

Vid granskning av valda artiklar användes Fribergs (2017, s. 183) granskningsmall 

varav sju artiklar exkluderades på grund av bristande innehåll. Att sedan analysera vald 

litteratur tillsammans gav en tydlig bild kring skillnader och likheter artiklarna emellan, 

för att därefter kunna strukturera vårt egna studieresultat på ett begripligt sätt. Olsson 

och Sörensen (2011, s. 55) beskriver att det är fördelaktigt att tillsammans granska 

artiklarna eftersom båda kan hjälpas åt och tillsammans åskådliggöra olika dimensioner 

av valt problem. Detta för att lättare skapa en helhetsbild av vilka studier som innehåller 

tillräckligt god kvalité. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från vår studie visar att förekomsten av sexuella trakasserier är vanligt på 

sjuksköterskans arbetsplats, och att sjuksköterskan löper större risk att drabbas jämfört 

med andra professioner, som till exempel undersköterskor. Hos de drabbade 

sjuksköterskorna återfinns faktorer som visat sig öka risken att drabbas av sexuella 

trakasserier. Vi har funnit att yrkestiteln har en betydande roll men även 

sociodemografisk bakgrund och arbetsplatsförhållanden är väsentliga faktorer. 

Sjuksköterskans arbete innebär många gånger en nära och intim relation till patienten 

och det är under dessa möten som sexuella trakasserier tenderar att inträffa. 

Ovälkommen fysisk beröring, opassande uttalanden och sexuella inviter är vanliga 

tillvägagångssätt gällande sexuella trakasserier. Sjuksköterskor beskriver denna som 

situation svår att hantera, och upplever humor eller ämnesbyte som en enkel undanflykt. 

Sexuella trakasserier är vanligt förekommande även från kollegor, och förekomsten av 

sexuella skämt och sexistiskt beteende från dess bidrar till de professionella rollerna 

mellan medarbetare uteblir. Ofta befinner sig sjuksköterskan i en underordnad roll, 

vilket bidrar till upplevelsen av rädsla grundat i en hierarki på arbetsplatsen. Vi kan 

också konstatera att sexuella trakasserier bidrar till att sjuksköterskan upplever negativa 

effekter i sitt familjeliv och relationer, samt en ökad förekomst av psykisk ohälsa hos de 

drabbade. Sexuella trakasserier bidrar till att minskad arbetseffektivitet hos 

sjuksköterskan vilket resulterar i ett försämrat omvårdnadsarbete. 

 

Sexuella trakasserier visar sig i denna litteraturöversikt vara vanligt förekommande, och 

många sjuksköterskor utsätts för trakasserier utan att veta om det. Detta eftersom 
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sjuksköterskor finner svårighet att särskilja trakasserier fram tills någon annan bekräftar 

att så är fallet eller att någon annan upplevt samma sak. Vårdförbundet (2017) menar att 

denna okunskap tillsammans med en pågående tystnadskultur tros bidra till ett stort 

mörkertal gällande sexuella trakasserier. 

 

Arbetsgivarens skyldigheter 

Resultatet visar att när sjuksköterskor väljer att berätta om sina känslor vid en upplevd 

trakasseri så nedvärderas deras känslor av de som bär ansvar. Detta kan bidra till att 

normalisering av känslorna förekommer och att trakasserier således fortsätter. Chefer, 

men även kollegor väljer att tiga istället för att utreda och utföra åtgärder enligt lag. 

Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har arbetsgivare en skyldighet att utreda 

och utföra åtgärder om vid kännedom om att en anställd blivit utsatt för sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. Detta innebär ett aktivt och förebyggande arbete hos alla 

anställda att sprida kunskapen om vilka riktlinjer och lagar som finns som skydd 

gentemot trakasserier. Ett stort ansvar ligger dock hos arbetsgivaren som måste arbeta 

förebyggande för att skapa en trygg arbetsmiljö, men vilket i många fall brister och 

övergrepp och trakasserier fortgår (Mirsch 2017). Orvik, Dellve och Eriksson (2013) 

beskriver vikten av att som ansvarig chef inom hälso- och sjukvården ta ansvar för de 

värdekonflikter som uppstår och hantera dessa med hjälp av ett hälsofrämjande och 

hållbart ledarskap. Resultatet visar på att detta brister ute i verksamheterna, då 

sjuksköterskor upplever att de sällan eller aldrig erbjuds stödsamtal av arbetsgivaren 

efter traumatiska upplevelser då det anses vara obehövligt. Arbetsgivaren måste därför 

arbeta förebyggande och konsekvent för att skapa en trygg miljö kring sina anställda. 

En tryggare arbetsmiljö och en ökad tillit till verksamheten skulle bidra till att färre 

sjuksköterskor lämnar sina arbeten till följd av sexuella trakasserier.   

 

Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att bekämpa sexuella trakasserier 

av sjuksköterskor. Den kompetens en sjuksköterska besitter bör tas på allvar eftersom 

bristen på sjuksköterskor ökar i vårt samhälle (Wihlborg 2018). Att driva en 

hälsofrämjande arbetsplats för de anställda bör därför vara prioriterat (Orvik, Dellve & 

Eriksson 2013).  Resultatet i studien beskriver att sjuksköterskor upplever av brist på 

stöd från ansvarig chef understryker vikten av ett hälsofrämjande ledarskap. Orvik, 

Dellve och Eriksson (2013) beskriver värdet av att vårdens organisatoriska system drivs 

av genomtänkta prioriteringar från flera dimensioner för att bekämpa sexuella 

trakasserier av sjuksköterskor. Således bör därför den ansvariga på arbetsplatsen bedriva 

ett hälsofrämjande ledarskap som innebär att skapa en stärkande arbetsmiljö och 

motivera de anställda att medverka i kampen mot en hälsofrämjande arbetsplats utan 

sexuella trakasserier. 

  

Vårdförbundet (2017) belyser vikten av att ha en facklig förtroendevald bland de 

anställda på varje arbetsplats. En förtroendevald utbildas inom normer och värderingar, 

där sexuella trakasserier tas upp. Vårdförbundet stöttar även arbetsgivaren och ger råd 

till denne när en anmälan har gjorts. Vårdförbundet tar hand om alla ärenden, vilket 

Diskrimineringsombudsmannen inte gör. Förbundet har även möjligheter att driva 

ärenden vidare. Att ha en facklig förtroendevald på varje arbetsplats skulle kunna bidra 

till att fler anmälningar görs då ämnet blir mindre tabubelagt när det finns en uppenbar 

person att vända sig till. Ericson (2018) har tillsammans med Kerstin Olsson och TCO 
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utformat en handbok gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Handboken finns 

till för att vägleda den förtroendevalda på arbetsplatsen och fungerar som en guide i det 

viktiga arbetet mot sexuella trakasserier.  

  

Den sexistiska bilden av sjuksköterskan 

Resultatet av vår studie visar på att kvinnor är dominerande i sjuksköterskans yrkeskår, 

och sexuella trakasserier mot kvinnliga sjuksköterskor är vanligast även om sexuella 

trakasserier mot män också förekommer. Dock är det enbart 10% av alla sjuksköterskor 

som är av manligt kön. Detta kan bero på att män endast fick påbörja en 

sjuksköterskeutbildning efter år 1951. Det fanns därför inga manliga sjuksköterskor 

innan detta år. En föreställning som finns är att kvinnor till karaktär är bättre vårdare än 

män, vilket föreligger som hinder och lockar därför få män till yrket (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2013). Bilden av sjuksköterskan som kvinnlig, tillgänglig och 

omhändertagande skulle därför kunna ligga till grund för den sexistiska föreställningen 

av sjuksköterskan som fortfarande råder.  Kombinationen av den sexistiska bilden av 

sjuksköterskan tillsammans med sjuksköterskeyrket som ett kvinnodominerande arbete 

kan vara orsaken till att sexuella trakasserier inom branschen är ett vanligt 

förekommande fenomen. Wihlborg (2018) beskriver därför vikten av att ha en 

åtgärdsplan på varje arbetsplats som beskriver hur sexuella trakasserier ska minskas, 

hanteras och förebyggas. 

 

Hållbar utveckling 

Resultatet visar på att sexuella trakasserier bidrar till en minskad arbetseffektivitet hos 

sjuksköterskan och potentiella brister i patientsäkerheten riskerar att uppkomma. 

Dahlberg och Segesten (2013, s. 214) beskriver att sjuksköterskan kan uppleva rädsla 

eller obehag i svåra patientmöten. Dessa svåra möten skulle kunna innebära kontakt 

med en patient som sexuellt trakasserar. Vårt resultat visar sjuksköterskor som utsätts 

för sexuellt trakasseri ofta undviker förövaren.  Vi anser därför att det är av stort värde 

att prata om och arbeta metodiskt gentemot sexuella trakasserier för att följaktligen 

förhindra eventuella brister som kan uppstå i patientsäkerheten.  

 

Idvall och Andersson (2014, s. 355) beskriver att kvalitetsutveckling med mål om 

förbättringar i vården finns till för patientens skull. Brister och idéer som framkommer i 

det kliniska arbetet behöver diskuteras och uttryckas för att skapa ett systematiskt 

förbättringsarbete. Orvik, Dellve och Eriksson (2013) beskriver att flertalet hälso- och 

sjukvårdsorganisationer driver sina verksamheter med starkt fokus på just produktivitet 

och effektivitet, vilket ofta sker på bekostnad av de anställdas hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Detta är förödande för den hållbara utvecklingen eftersom nya 

sjuksköterskor behöver anställas och läras upp trots att problemen kvarstår. Detta 

eftersom organisationens fokus fortfarande ligger på effektivitet istället för att bedriva 

en hälsofrämjande arbetsplats för de anställda. Mer forskning kring hur kravet på 

effektiviteten upplevs av de anställda i verksamheten skulle därför bidra till nya 

utvecklingsmöjligheter för verksamheter inom vård- och omsorg. 
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Orvik, Dellve och Eriksson (2013) beskriver att när sjuksköterskans integritet hotas, 

vilket sker vid majoriteten utav alla sexuella trakasserier, så finns risk för ökad 

hälsoproblematik och då även här minskad möjlighet till hållbar utveckling. 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Sexuella trakasserier är en komplex fråga, och ett stort samhällsproblem. Metoo-

upproren har bidragit till att uppmärksamma förekomsten av sexuella trakasserier 

gentemot sjuksköterskor, men en enda kampanj är inte tillräckligt för att övervinna 

problemet. Därför krävs en nolltolerans mot alla former av sexuella trakasserier och 

sjukvårdens chefer behöver i större utsträckning medvetandegöra vilka konsekvenser 

utförandet av sexuella trakasserier leder till. Sjukvården behöver därför arbeta 

konsekvent och långsiktigt med att både hantering och förebyggande av sexuella 

trakasserier. Dessutom krävs det information i form av utbildning till studenter, 

anställda och chefer kring vilka skyldigheter varje grupp bär på och således även 

rättigheter kring ämnet (Matthews & Brismark M 2015; Wihlborg 2018). Med tanke på 

att formella klagomål sällan förekommer på arbetsplatser krävs en förändring i kulturen 

snarare än en laglig förändring. En normalisering av olämpligt beteende och kraftfulla 

hierarkier kombinerat skapar en kultur som skyddar förövaren och tystar offret 

(Matthews & Bismark M 2015). Författarna anser därför att mer forskning kring 

sexuella trakasserier av sjuksköterskor bör eftersträvas. Det är viktigt att information 

om hur sexuella trakasserier påverkar sjuksköterskan i dennes dagliga arbete sprids, 

både inom hälso- och sjukvårdsorganisationen men även i övriga samhället.  Detta för 

att skapa ett öppet arbetsklimat där sjuksköterskor vågar berätta om upplevda 

trakasserier från kollegor eller patienter. 

 

Sjuksköterskor besitter kunskap inom både vårdvetenskap och medicin vilket är 

nödvändigt för att bemöta varje patients individuella behov (Ekebergh 2015 ss.16–18). 

Att vara i behov av vård innebär ett beroendeförhållande till sjuksköterskan vilket gör 

det viktigt att kunna fullgöra sitt arbete utan rädsla för att bli sexuellt trakasserad (Seery 

2014). Sjuksköterskeprogrammet bör därför lägga ett större fokus på undervisning 

gällande förekomsten av sexuella trakasserier. Detta för att som nyexaminerad 

sjuksköterska ha kunskap om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas om problemet 

skulle uppstå. Wihlborg (2018) menar att varje arbetsplats bör ha en strukturerad 

åtgärdsplan för hur förekomsten av sexuella trakasserier ska minska, förebyggas och 

hanteras. Det ska inte heller förekomma några omständigheter där sexuella trakasserier 

gentemot sjuksköterskor är acceptabla, varken från patienter eller från kollegor.  

 

SLUTSATSER 

Ur resultatet framkommer det att sexuella trakasserier förekommer i hög utsträckning på 

arbetsplatsen, från både patienter och kollegor. Sjuksköterskan upplever lite eller helt 

uteblivet stöd från kollegor och chefer när sexuella trakasserier har förekommit, vilket 

bidrar till känslan av isolering. Att bli utsatt för sexuella trakasserier resulterar hos 

sjuksköterskan i känslor som förnedring, obehag och likgiltighet. Sjuksköterskor som 

utsatts för sexuella trakasserier drabbas många gånger av skam och skuldbeläggning av 

sig själv och eget agerande. Trots det så uppkommer även en rädsla och avsky gentemot 

förövaren som bidrar till att sjuksköterskan tvingas byta arbetstider eller lämna sin 

arbetsplats, medan förövaren förbises. Riktlinjer och information gällande sexuella 
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trakasserier upplevs av många sjuksköterskor vara bristfärdig, varav majoriteten inte var 

medvetna om att riktlinjer ens existerar. Den höga förekomsten av sexuella trakasserier 

har resulterat i en normalisering av problemet på många arbetsplatser. Det har i sin tur 

bidragit till ett försämrat omvårdnadsarbete och en försämrad struktur på arbetsplatsen 

varav brister i patientsäkerheten riskerar att uppstå.  

Utifrån studiens resultat och efterföljande diskussion har följande punkter framkommit 

med mål att förebygga eller förhindra att sexuella trakasserier förekommer:  

 

- Nolltolerans mot sexuella trakasserier i alla former. 

 

- Varje arbetsplats bör ha en strukturerad arbetsplan gällande hur sexuella 

trakasserier ska hanteras och förebyggas.  

 

- Medverka till att göra samhället och arbetsplatsen medvetna om vilka 

konsekvenser sexuella trakasserier leder till i sjuksköterskans arbete. 

 

- Arbeta långsiktigt och konsekvent i förebyggandet och hanterandet av sexuella 

trakasserier.  

- Att under sjuksköterskeutbildningen belysa förekomsten av sexuella trakasserier 

för att bidra med kunskap gällande ämnet och följaktligen förbereda 

nyexaminerade sjuksköterskor för hur de hanterar och går vidare med en 

anmälan om sexuella trakasserier skulle förekomma. 
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Bilaga 1. Översikt av analyserad litteratur 

Titel: Sexual 

harassment of 

nurses and 

nursing 

students 
Författare: 

Gila Bronner, 

Chava Peretz 

& Mally 

Ehrenfeld 
Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 
Nursing 
Årtal:  2003 
Land: Israel 

Problem & syfte 
Syftet med studien var 

att undersöka graden av 

sexuella trakasserier hos 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter 

på israeliska sjukhus i 

samband med en ny 

lagstiftning mot sexuella 

trakasserier på 
arbetsplatsen.  

Metod och urval 
Kvantitativ studie. Sju olika 

typer av trakasserier 

definieras genom 

workshops tillsammans 

med en sexterapeut, där 

över 1000 sjuksköterskor 

och studenter deltog. 

Allvarlighetsgraden av 

trakasserierna graderades 
för att sedan resultera i en 

enkät där de totalt 487 

deltagarna fick gradera sina 
upplevelser. 281 av dessa 

var sjuksköterskor, 

resterande var studenter. 

Resultat 
Frekvensen av 

sexuella trakasserier 

minskar i samband 

med en ökning av 

intimitet och 

allvarlighetsgrad. 

90% av de 

deltagande har 

upplevt minst en typ 
av sexuellt 

trakasseri. En 

signifikant skillnad 
uppmättes mellan 

sjuksköterskor och 

studenter.   

Titel: Sexual 

Harassment of 

Female Nurses 

by Patients in 

Japan 
Författare: 

Hibino, Y., 

Ogino, K. & 

Inagaki, M. 
Tidskrift: 

Journal of 
Nursing 

Scholarship 
Årtal: 2006 

Land: Japan 

 

Problem & Syfte: 
Att undersöka 

förekomsten och 

orsaker, samt reaktioner 

och konsekvenser som 

erhålls vid sexuella 

trakasserier av kvinnliga 

sjuksköterskor från 

patienter. 

 

Metod & Urval: 
Baserat på intervjuer med 

20 sjuksköterskor i 

Ishikawa. Ett frågeformulär 

designades som delades ut 

till 600 sjuksköterskor på 

olika sjukhus. Sjukhusets 

ledning fick till uppgift att 

dela ut dessa. Utav dessa 

inkluderades 464 stycken. 

Basfrågor som ställdes var 

bland annat kön, ålder, typ 

av avdelning, position och 

annan personlig information 

 

Resultat: 
Totalt rapporterade 

sjuksköterskor att 

55.8% har blivit 

sexuellt trakasserad 

av patienter. Ofta 

reagerar 

sjuksköterskorna 

med ett passivt 

beteende och gjorde 

ingen ansträngning 

att stoppa 

trakasserierna. 

Väldigt få incidenter 

rapporterades till 

cheferna. 

 

Titel: 

Exploring 

Factor 

Associated 

With the 

Incidence of 

Sexual 

Harassment of 

Hospital 

Nurses by 

Patients. 
Författare: 

Hibino, Y., 

Hitomi, Y., 

Problem & Syfte: 
Att identifiera 

underliggande faktorer 

som påverkar sexuella 

trakasserier och olika 

typer av sexuella 

trakasserier från 

patienter. Samt hur detta 

upplevs av japanska 

sjuksköterskor. 
 

Metod & Urval: 
Kvantitativ ansats. 600 

frågeformulär skickades ut 

till japanska sjuksköterskor 

varav 464 returnerades. Två 

instrument användes, varav 

den ena besvarade 

förekomsten av sexuella 

trakasserier från patienter 

och den andra besvarade 

förekomsten av sexuella 

trakasserier från patienter. 
 

Resultat: 
56% utav de som 

deltog i studien 

svarade att de någon 

gång blivit utsatt 

utav sexuella 

trakasserier. 
Studies resultat 

visade att unga 

sjuksköterskor 

drabbades i större 

utsträckning av 

sexuella trakasserier. 

Variationen mellan 
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Kambayashi, 

Y. & 

Nakamura, H. 
Tidsskrift: 

Journal of 

Nursing 
Scholarship 
Årtal: 2008 
Land: Japan 
 

anställnings längden 

var också 

signifikant. 
Sjuksköterskor som 

hade en positiv syn 

på jämställdhet löper 

också större risk att 

drabbas av sexuella 

trakasserier av 

patienter. 
 

Titel: The 

Contextual 

Issues 
Associated 

with Sexual 

Harassment 

Experience 

Reported by 

Registered 

Nurses 
Författare: 

Jeanne 

Madison & 

Victor 

Minichiello 
Tidskrift: 

Australian 
Journal of 

Advanced 

Nursing 
Årtal: 2004 
Land: 

Australien 

Problem & syfte 
Syftet med studien var 

att undersöka det 
sammanställda läget på 

australiensiska sjukhus 

där sexuella trakasserier 

ses som ett vanligt 

förekommande problem 

för legitimerade 

sjuksköterskor. 

Metod och urval 
Kvalitativ studie. 
Djupgående intervjuer på 
60 minuter hölls med de 

deltagande. De deltagande i 

studien var 16 registrerade 

sjuksköterskor (15 kvinnor 

och 1 man) som alla deltog 

i en akademisk utbildning 

på ett australiensiskt 

universitet. 

Resultat 
De utsatta 

sjuksköterskorna 
upplever brist på 

stödsamtal efter att 

trakasserier ägt rum. 

Detta resulterar i 

tystnad, både i 

rädsla att inte tas på 

allvar, men även i 

rädsla av vilka 

konsekvenser det 

kan ge. 

Sjuksköterskorna 

upplevde även brist 

på information vilka 

skydd och riktlinjer 

mot sexuella 

trakasserier som 

existerar på deras 

arbetsplats. 
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Titel: 

Recognizing 

and Labeling 

Sex-based and 

Sexual 

Harassment in 

the Health 

Care 

Workplace. 
Författare: 

Madison, J. & 

Minichiello, V. 
Tidskrift: 

Journal of 
Nursing 

Scholarship 
Årtal: 2000 
Land: 

Australien 

Problem & Syfte: 
Syftet med studien är att 

utforska hur 

legitimerade 

sjuksköterskor urskiljer 

och upplever 

förekomsten av sexuella 

trakasserier på 

arbetsplatsen. 

Metod & Urval: 
Kvalitativ anats med 16 

intervjuer, ungefär en 

timma långa med 

legitimerade sjuksköterskor 

i Australien. Informanterna 

var mellan 29 till 46 år 

gamla. Informanterna hade 

varit anställda mellan fem 

till 29 år. 

 

Resultat: 
Resultatet av studien 

visade att de 

deltagande hade 

svårigheter att 

urskilja sexuella 

trakasserier. Ofta 

kunde de inte 

urskilja det förrän 

någon annan 

kommenterade och 

konfirmerade det. 

De upplevde en 

invasion av deras 
personliga svär, 

bristande respekt, 

övervänligt beteende 

och en sexualiserad 

arbetsplats. 

Titel: Sexual 

Harassment in 

care work – 

Dilemmas and 

consequences: 

A qualitative 

investigation 
Författare: 

Maj Britt. D 

Nielsen, Susie 

Kjaer, Per T. 

Aldrich, Ida 

E.H Madsen, 

Maria K. 

Friborg, Reiner 

Rugulies & 

Anna P. Folker 
Tidskrift: 

International 
Journal of 

Nursing 

Studies 
Årtal: 2017 
Land: 

Danmark 

Problem & syfte 
Syftet med studien var 

att skapa en ökad 

förståelse om 

sjuksköterskors och 

vårdgivares upplevelser 

och deras bild av 

sexuella trakasserier 

från patienter. 

Metod och urval 
Författarna har använt sig 

av en kvalitativ, 

beskrivande ansats baserad 

på gruppintervjuer. Studien 

är en del av ett större 

forskningsprojekt gällande 

sexuella trakasserier. 

Författarna kontaktade 

chefer som sedan tillsatte 

deltagande från sin 

arbetsplats till projektet. De 

deltagande valdes ut 

specifikt eftersom dessa 

hade upplevt sexuella 

trakasserier, de deltagande 

var därav alltså inte 

slumpmässigt valda. 39 

sjuksköterskor deltog i 
studien, varav 1 var man. 

Dock har författarna valt ut 

e deltagande 

sjukhusen/avdelningarna 

med omsorg för att skapa 

en variation gällande både 

patientgrupper och 

personal.  Intervjuerna hölls 

mellan 1–2 h och följde en 

strukturerad intervjuguide. 

 

Resultat 
Sexuella trakasserier 

är ett komplext och 

mångsidigt problem 

som kan visa sig 

som både verbalt, 

icke verbalt och 

fysiskt. 

Återkommande 

sexuella trakasserier 

var vanligt 

förekommande hos 

kognitivt nedsatta 

patienter, äldre 

patienter och hos 

”långliggare” inom 

slutenvården. 

Känslor som 

uppstod var vanligen 
rädsla, osäkerhet, 

maktlöshet samt 

rädsla att förlora sitt 

jobb. I samband med 

trakasserierna 

använde 

sjuksköterskorna 

olika 

undanmanövrar för 

att komma undan 

situationen. 
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Titel: Sexual 

Harassment 

Among Female 

Personnel in an 

Italian Hospital 
Författare: 

Romito, P., 

Ballard, T. & 

Maton, N. 
Tidskrift: 

Violence 

Against 

Women 
Årtal: 2004 

Problem & syfte: 
Syftet med studien är att 

studera tre typer av 

sexuella trakasserier 

bland kvinnliga 

anställda på ett italienskt 

sjukhus. 

Könsbestämning, 

oönskade sexuell 

uppmärksamhet och 

sexuellt tvång från både 

patienter och kollegor. 

Metod & Urval: 

Kvantitativ design. 
Kontakt togs med 

sjukhusets direktör och ett 

frågeformulär delades ut till 

ansvarig sjuksköterska på 

respektive avdelning. 

Sjuksköterskan delade 

sedan ut formulären till 

varje kvinnlig anställd. 

Detta inkluderade läkare, 

sjuksköterskor, tekniker, 

sekreterare, assisterande 

sköterskor och sjukvårdare. 
Frågeformuläret 

modifierades utifrån Sexual 

Experience Questionnaire, 

gjord utav Fitzgeralds och 

hans kollegor. Formuläret 

lämnas in anonymt. Studien 

fortgick under 12 månader. 

Resultat: 
Resultat av studien 

visade att oönskad 

sexuell 

uppmärksamhet 

eller sexuellt tvång 

förekom främst 

bland de som 

titulerade sig som 

överordnad, kollegor 

och även från 

patienter. Resultatet 

visade även att detta 

förekom oftast mer 
än bara en gång på 

tidsramen för 12 

månader. De syntes 

ingen direkt 

koppling mellan 

ålder på de 

kvinnliga anställda 
dock kunde det ses 

att yngre kvinnor 

hade en större 

erfarenhet av 

trakasserier på grund 

av kön medan äldre 

hade större 

erfarenhet av detta 

från patienter. 

Titel: Sexual 

Harassment 

Against Nurses 

in Turkey 
Författare: 

Yusuf Celik & 

Sevilay Senol 

Celik 
Tidsskrift: 

Journal of 

Nursing 
Scholarship 
Årtal:  2007 
Land: Turkiet 

 

Problem & syfte 
Syftet med studien var 

att identifiera 

förekomsten och källan 

till sexuella trakasserier 

av sjuksköterskor, dess 

konsekvenser och 

faktorer som påverkas 
av trakasserierna. 

 

Metod och urval. 
Kvantitativ studie. 
Studien genomfördes på 

åtta olika sjukhus i Ankara, 

Turkiet. Det deltagande 

sjukhuset informerades om 

studien och dess syfte, och 

sjuksköterskorna fick själva 
välja om de ville delta eller 

inte och fick därefter en 

enkät. 1204 stycken 

sjuksköterskor påbörjade 

studien, men enbart hälften 

avslutade genom att svara 

på hela enkäten. En 

pilotstudie genomfördes 

före den riktiga studien för 

att undersöka 

enkätfrågornas tydlighet 

och struktur. Studien 

inkluderade sexuella 

Resultat 
Resultatet visar på 

att 37,1% av de 

deltagande 

sjuksköterskorna 

blivit sexuellt 

trakasserade på sin 

arbetsplats. Läkare 
identifierades som 

den primära 

förövaren. De 

vanligast 

förekommande 

känslorna som i 

studien förknippats 

med sexuellt 

trakasseri är ilska, 

rädsla försämrad 

mental hälsa och 

huvudvärk som 

sedan resulterade i 
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trakasserier från fem olika 

källor – patient, patientens 

anhöriga kollegor, läkare, 

eller annan 

sjukhuspersonal.   

 

en försämrad 

arbetsförmåga. 

 

 

 
 

Bilaga 2. Översikt av sökhistorik 

 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL Sexual harassment AND 
workplace, OR job OR 

hospital AND nurse OR 
nurses 

2008–2018, 

Peer-reviewed 
Engelska  

117 12 1 

CINAHL SU “sexual harassment” 

AND nurse OR nurses 
2008–2018 
Peer-reviewed 
Engelska 

46 3 1 

CINAHL SU “sexual harassment” 
AND nurse OR nurses 

AND workplace 

2008–2018 
Peer-reviewed 
Engelska 

24 1 0 

CINAHL SU “sexual harassment” 
AND nurse* 

2008–2018 
Peer-reviewed 
Engelska 

46 4 1 

CINAHL SU “sexual harassment” 

AND nurse* 
2000–2018 
Peer-reviewed 
Engelska 

92 20 5 
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MEDLINE MJ “sexual harassment” 

AND nurse* 
2000–2018 

Peer-reviewed 

Engelska  

7 0 0 
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