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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen drabbar sjuksköterskor världen över. Tidigare 

forskning har visat att sexuella trakasserier har en negativ inverkan på arbetsmiljön och att 

det inom hälso- och sjukvården finns ett samband mellan en negativ arbetsmiljö och 

sjuksköterskors välmående vilket kan ha negativa konsekvenser för vårdkvalitén och 

patientsäkerheten.  

 

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. 

 

Metod  

Studien använde allmän litteraturöversikt som metod. Litteratursökning utfördes i 

databaserna PubMed och CINAHL. Efter kvalitetsgranskning valdes tio artiklar ut till 

resultatet som sammanställdes i en matris. Data analyserades genom integrerad analys. 

 

Resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor erfar olika typer av sexuella trakasserier från olika 

förövare och att synen på begreppet påverkade huruvida en händelse klassades som 

sexuella trakasserier eller inte. Upplevda konsekvenser var en negativ påverkan på 

sjuksköterskan samt olika strategier för att hantera händelserna. Vidare beskrevs 

arbetsplatsens betydelse i relation till sexuella trakasserier, i form av attityder, vårdkultur 

och makt samt brister i rutiner. 

 

Slutsats 

Då sexuella trakasserier på arbetsplatsen leder till en negativ påverkan på sjuksköterskans 

psykiska mående, försämrad arbetsprestation och arbetsmiljö samt försämrat teamarbete, 

utgör detta ett hinder för sjuksköterskans omvårdnadsarbete och möjligheter att ta sitt 

professionella ansvar. Resultatet indikerar även att sexuella trakasserier kan leda till att 

sjuksköterskor sjukskriver sig samt slutligen lämnar sitt yrke. Vidare utgör sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskor ett hot mot patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Sexuella trakasserier, Sjuksköterskans professionella ansvar, 

Sjuksköterskans upplevelser, Vårdkultur 
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INLEDNING 

Under hösten 2017 samlades kvinnor över hela världen och sa ifrån mot sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen under hashtaggen #metoo. 1309 vårdanställda i Sverige skrev 

under uppropet “Nu sticker det till” där kvinnlig vårdpersonal berättade om verbala och 

fysiska trakasserier, övergrepp och våldtäkter de utsatts för på sin arbetsplats från patienter, 

kollegor och anhöriga. Liknande händelser har även erfarits av författaren till denna studie 

och studiekamrater under sjuksköterskeutbildningen. Det var mot bakgrund av detta som 

intresset för ämnet till denna studie tog fart. Då sexuella trakasserier som drabbar 

sjuksköterskor på arbetsplatsen skulle kunna innebära negativa konsekvenser för 

patienterna som vårdas, ansågs det av författaren vara viktigt att belysa. Eftersom ämnen 

som rör arbetsmiljöproblem såsom diskriminering, våld och trakasserier mot 

sjuksköterskor, enligt författarens erfarenheter inte varit en del av grundutbildningen, 

ansågs det vidare som viktigt att lyfta, samt som en möjlighet till ökad kunskapen inom 

ämnet. 

 

BAKGRUND 

Sexuella trakasserier 

Definitioner 

Sexuella trakasserier definieras enligt diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) som “ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” och klassas som en typ av 

diskriminering. Lagen definierar diskriminering som en särbehandling av individer eller 

grupper och syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. 

Diskrimineringsförbudet omfattas av sju grunder. Dessa är kön, könsöverskridande 

identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder (SFS, 2008:567). För att en händelse ska klassificeras som sexuella 

trakasserier ska det även kunna kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Olika typer av trakasserier samspelar ofta, exempelvis avseende kön, etnicitet eller ålder 

(Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2018).  

 

En definition av sexuella trakasserier som det refereras till i ett flertal internationella 

studier, är den amerikanska definitionen av U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission [EEOC] (EEOC, 2018). EEOC definierar sexuella trakasserier som 

ovälkomna sexuella närmanden, förfrågningar om sexuella tjänster och andra verbala och 

fysiska beteenden av sexuell natur [min översättning].  

 

Inom dessa definitionsramar ryms en rad olika former av sexuella trakasserier, både 

verbala och fysiska. Exempel på sexuella trakasserier är; ovälkomna kommentarer, 

komplimanger och förfrågningar, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar (DO, 

2018). När EU:s byrå för grundläggande rättigheter undersökte förekomsten och typen av 

sexuella trakasserier i EU:s medlemsländer, användes en enkät där elva specifika 

handlingar presenterades. Det framkom då att den vanligaste upplevda formen av sexuella 

trakasserier var ovälkomna närmanden i form av kramar, kyssar och beröring. Övriga 

handlingar som respondenterna tillfrågades om de erfarit var bland annat lömska blickar, 

sexuella kommentarer, olämpliga inviter och inkräktande frågor (Latcheva, 2017).  
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Sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport gällande arbetsmiljön 2017 var cirka fyra procent av 

kvinnorna och en procent av männen utsatta för sexuella trakasserier från chefer och 

arbetskamrater. Sex procent av det totala antalet sysselsatta utsattes för sexuella 

trakasserier från andra än kollegor, såsom patienter och kunder. I båda grupperna var unga 

kvinnor i åldrarna 16–29 år de mest utsatta. Statistiken visar även en ökning för kvinnor 

under perioden 2009–2017. Under samma period sågs ingen förändring avseende män 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Hälso- och sjukvården är en av de brancher där sexuella 

trakasserier förekommer ofta (Landsorganisationen i Sverige, 2018).  

 

Sett ur ett internationellt perspektiv kan sexuella trakasserier klassas som en typ av våld 

(International Council of Nurses [ICN], 2009). När internationella studier genomförts 

gällande förekomst av sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården, har det undersökts 

som en form av våld på arbetsplatsen (workplace violence), i anslutning till exempelvis 

fysiskt och psykiskt våld, hot samt mobbning (Alkorashy & Moalad, 2016;  Chang & Cho, 

2015; Copeland & Henry, 2017; Rodwell, Demir & Gulyas, 2015; Talas, Kocaöz & 

Akgüç, 2011). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2018) beräknas mellan åtta och 

38 procent av vårdpersonal vara utsatta för fysiskt våld någon gång under sitt 

arbetsverksamma liv. Risken att utsättas för verbalt våld antas vara ännu större. Av olika 

typer av vårdpersonal är sjuksköterskor en av de yrkesgrupper som löper störst risk att 

utsättas för våld (WHO, 2018). 

 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen har visat sig drabba sjuksköterskor världen över 

(Çelik & Çelik, 2007; Chang & Cho, 2015; Copeland & Henry, 2017; Magnavita & 

Heponiemi, 2011; Kvas & Seljak, 2014; Spector, Zhou & Che, 2014). De konsekvenser 

sexuella trakasserier kan medföra för den drabbade är bland annat stress och försämrad 

arbetsmiljö (Hopkins, Fetherston & Morrison, 2018; Mushtaq et al., 2015). Vidare kan 

trakasserierna leda till oro, rädsla, skam och frånvaro från jobbet (Mushtaq et al., 2015). 

Enligt Pien, Cheng och Cheng (2018) var våld från arbetskamrater starkare kopplat till 

negativa hälsoeffekter än våld från patienter och deras närstående. Vidare kan de negativa 

konsekvenserna för sjuksköterskan psykiska hälsa innebära en försämrad 

arbetsorganisation och på sikt äventyra patientsäkerheten (Hassankhani, Parizad, Gacki-

Smith, Rahmani & Mohammadi, 2018). 

 

Sjuksköterskeyrket då och nu 

Sjuksköterskeyrket har på cirka 100 år gått från att betraktas som ett ”kall” till att vara en 

profession. I Sverige krävs sedan 1958 en legitimation och formell kompetens för att få 

utöva sjuksköterskans arbetsuppgifter. Att ett yrke professionaliseras innebär bland annat 

att utbildningen ges på universitetsnivå och ger en akademisk examen samt eventuellt en 

legitimation. Yrket ska bedrivas självständigt och vara av samhällsnytta. Vidare ska 

forskning bedrivas inom ett specifikt ämnesområde, i sjuksköterskans fall ämnesområdet 

omvårdnad (Jakobsson & Lützen, 2014).  

 

Enligt Elzinga (1990) kan fyra faser i professionaliseringsprocessen av sjuksköterskeyrket i 

Sverige under nittonhundratalet urskiljas. Till en början betraktades sjuksköterskans arbete 

som ett kall och präglades av altruistiska värden. Följaktligen var vårdandet en 

uppoffrande plikt och sjuksköterskan skulle avstå från egna intressen. Tydliga hierarkier i 

relation till läkaren kunde urskiljas där sjuksköterskans roll präglades av underkastelse och 

auktoritetstrogenhet (Dahlborg-Lyckhage, 2017; Elzinga, 1990). Vidare beskriver Elzinga 
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(1990) hur sjuksköterskorna i början av 1900-talet i Sverige organiserade sig professionellt 

och fackligt, exempelvis genom bildandet av Svensk sjuksköterskeförening 1910. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter specificerades på statlig nivå, vilket i sin tur påverkade 

och stärkte utbildningen. Därefter baserades en allt större del av kunskapen på vetenskaplig 

forskning och sjuksköterskeutbildningen blev successivt integrerad i det akademiska 

systemet. Slutligen etablerades ett specifikt forskningsområde inom omvårdnad och 

processen landade därmed i den fjärde fasen, där vi kan sägas befinna oss idag (Elzinga, 

1990).  

 

Historiskt sett är sjuksköterska ett kvinnodominerat yrke (Ekstrand, 2017). Av Sveriges 

yrkesverksamma sjuksköterskor utgjordes 88 procent av kvinnor och 12 procent av män år 

2015 (Socialstyrelsen, 2018). Könsfördelningen inom sjuksköterskeyrket ser inte ut att 

förändras nämnvärt de kommande åren. I Sverige år 2007 var tio procent av 

sjuksköterskorna män och år 2030 beräknas den siffran ligga på 13 procent (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2010 & 2014).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Enligt den etiska koden för sjuksköterskor, antagen år 1953 av ICN, har sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete fyra fundamentala mål: främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Yrkesutövandet ska 

bygga på ett holistiskt synsätt och överensstämma med aktuella lagar och författningar för 

hälso- och sjukvård. Vidare ska sjuksköterskan alltid ha ett etiskt förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt präglas av en respekt för alla människors lika värde och rätt till lika vård. 

Sjuksköterskan ska således ge ett gott bemötande och god omvårdnad till alla, oavsett kön, 

ålder, hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning, social ställning eller politisk åsikt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

ICN:s etiska kod delas in i fyra områden; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan 

och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetare. Det primära ansvaret riktar sig till personer i behov av vård. Gentemot 

allmänheten ansvarar sjuksköterskan för att mänskliga rättigheter respekteras, att 

information hanteras konfidentiellt och att information ges som grund för samtycke. Vidare 

ska hen tillsammans med samhället främja insatser för att tillgodose allmänhetens hälsa 

och verka för en jämlik fördelning av resurser. Sjuksköterskan ska se till att 

yrkeskompetensen upprätthålls genom kontinuerligt lärande. Därutöver ska sjuksköterskan 

skapa goda förutsättningar för att ge vård genom att sköta sin egen hälsa och främja en god 

vårdkultur. Gällande professionen har hen huvudansvaret för att utarbeta riktlinjer inom 

omvårdnad, forskning, ledning samt utbildning. Vidare ska sjuksköterskan främja och 

upprätthålla säkra och rättvisa arbetsförhållanden, samt främja en etisk organisationskultur. 

Relationen till medarbetare ska bygga på respekt och samarbete och sjuksköterskan bör 

skydda personer vars hälsa anses hotad till följd av medarbetare eller andra personers 

handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

År 2017 fick Svensk sjuksköterskeförening uppgiften att upprätta en nationell 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, ett uppdrag som tidigare legat hos 

Socialstyrelsen. Syftet med kompetensbeskrivningen är att på nationell nivå tillförsäkra en 

gemensam beskrivning av professionen och dess uppgifter. Huvudområdet är omvårdnad, 

både på vetenskaplig och teoretisk grund, samt inom det praktiska omvårdnadsarbetet där 

sjuksköterskan har som uppgift att leda. Sjuksköterskan har sex kärnkompetenser vilka 
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innefattas av säker vård, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård samt informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b).  

 

Säker vård 

Säker vård syftar till att beskriva kunskapsområdet patientsäkerhet som enligt Ödegård 

(2013) är ett mångfacetterat begrepp. Då det tvärvetenskapliga området är relativt nytt har 

det hittills fokuserat på det patientnära arbetet och mindre på hur patientsäkerheten 

påverkas av beslut på systemnivå (Ödegård, 2013). 

 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras det som skydd mot vårdskada där 

vårdskada innebär ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården”. En definition som breddar perspektivet har lagts fram av en grupp 

patientsäkerhetsforskare. De delar upp patientsäkerhet i två dimensioner. Den ena 

beskriver patientsäkerhet som en metod där hälso- och sjukvården arbetar på ett sätt som 

minimerar de negativa konsekvenserna av ogynnsamma händelser samt maximerar 

återhämtning från dessa händelser. Den andra dimensionen ser patientsäkerhet som en 

disciplin med målet att uppnå ett tillförlitligt hälso- och sjukvårdsystem (Emanuel et al., 

2008). Den exakta andelen patienter som skadas av missöden i vården är svårt att mäta. En 

internationell uppskattning är att ungefär var tionde patient drabbas av skada under vård- 

och behandlingstiden som inte kan förklaras av underliggande sjukdomstillstånd (Ödegård, 

2013).  

 

Sammer, Lykens, Singh, Mains och Lackan (2010) har undersökt begreppet 

säkerhetskultur, det vill säga de gemensamma värderingar, attityder, föreställningar, 

kunskaper och beteenden som individer eller grupper har gällande säkerhet i en 

organisation. De kom fram till sex komponenter som är centrala för en god 

patientsäkerhetskultur: ledarskap, teamarbete, evidensbaserad vård, kommunikation, 

inlärning, rättvis och personcentrerad vård. 

 

Samverkan i team 

Teamarbete inom hälso- och sjukvården innebär att de olika professionerna samarbetar för 

att utifrån sina kunskapsområden tillgodose patienternas komplexa behov (Berlin, 2013). 

Vidare innebär samverkan i team att kontinuitet främjas och att en dialog förs mellan 

professionerna för att skapa ett gemensamt lärande och kunna fatta beslut med målet att 

uppnå en god och säker vård. Sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnadskompetensen i 

teamet men ska även se till att informationsöverföringen sker på ett säkert sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Arbetsplatser inom hälso- och sjukvård, där organisationen är mer team-inriktad än 

traditionellt hierarkisk, har visat sig ha positiv effekt på säkerheten (Manser, 2009; Speroff 

et al., 2010). Ett välfungerande teamarbete har visat sig förbättra och effektivisera 

kommunikationen vid överlämnandet av patienter mellan olika vårdgivare (Piper, Lea, 

Woods & Parker, 2018). Teamarbete skulle även kunna påverka patientsäkerheten indirekt 

(Manser, 2009). I en studie av Manser (2009) som undersökt vårdpersonals upplevelser av 

och syn på teamarbete, framkom ett samband mellan upplevelser av teamarbete och 

ledarskap och vårdpersonalens känsla av välbefinnande, vilket i sin tur kunde påverka 

vårdpersonalens förmåga att ge säker vård.  
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) innehåller bestämmelser om vilka skyldigheter en 

arbetsgivare har, gällande prevention av ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen syftar till att 

förebygga olycksfall och ohälsa, och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön ska vara “tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället”. 

 

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården 

Diskriminering på arbetsplatsen har visats kunna frambringa obehagskänslor och bidra till 

en negativ arbetsmiljö samt minskad arbetstillfredsställelse. Vidare har dessa beteenden 

negativa konsekvenser på de anställdas emotionella och fysiska hälsa vilket kan leda till 

minskad produktivitet och i värsta fall att man lämnar arbetsplatsen (Baptiste, 2015).  

Ett samband har även visats mellan god arbetsmiljö och sjuksköterskors benägenhet att 

stanna kvar på arbetsplatsen (Baptiste, 2015; Higgins & Macintosh, 2010; Ritter, 2011). 

Det har visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivare och anställda har ett bra 

arbetsmiljöarbete finns också en god patientsäkerhet (Arbetsmiljöverket, 2015). På 

motsvarande sätt har en dålig arbetsmiljö visat sig ha negativa konsekvenser för 

vårdkvalitén och patientsäkerheten (Aiken et al., 2012; Rosenstein & O’Daniel, 2008).  

 

Det råder idag brist på sjuksköterskor och en bidragande orsak är att vissa väljer att lämna 

sitt yrke. Arbetsmiljön, med faktorer som stress och hög arbetsbelastning, har visat sig vara 

en bidragande orsak till detta (Cicolini, Comparcini & Simonetti, 2014; SCB, 2017).  

 

Vårdkultur 

Inom hälso- och sjukvården använder man begreppet vårdkultur för att beskriva 

värderingar och normer som genomsyrar olika delar av vården. Dessa påverkar personalens 

sätt att förhålla sig till kollegor, patienter och närstående, vilket i sin tur påverkar alla som 

befinner sig i den miljön. Vårdkulturen utgörs också av den fysiska miljön och tillsammans 

sätter de stämningen på arbetsplatsen. En god vårdkultur skapar trygghet och ger alla som 

vistas i den miljön möjlighet att växa, och går därmed hand i hand med god arbetsmiljö. 

Om vårdkulturen går emot personalens värderingar kan det leda till samvetsstress, vilket i 

sin tur ökar risken för utbrändhet (Ternestedt & Norberg, 2014). Enligt ICN:s etiska kod 

ska sjuksköterskan “medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och 

en öppen dialog”. Att främja en god vårdkultur är därmed en del av sjuksköterskans 

professionella ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

Nursing Organizations Alliance (2004) har formulerat riktlinjer för en god arbetsmiljö. 

Dessa formuleras i nio punkter och innefattar bland annat respektfullt kollegialt samarbete, 

tydlig kommunikation och strukturerad ansvarsfördelning. En god arbetsmiljö kan främja 

sjuksköterskans välmående och leda till minskad stress, större engagemang och 

tillfredsställelse i arbetet. Det har även en positiv inverkan på patienterna och 

organisationen som helhet (Cicolini et al., 2014). Braithwaite, Herkes, Ludlow, Testa och 

Lamprell (2017) har tittat på hur vårdkulturen påverkar patienter. De beskriver ett brett 

stöd för att en positiv vårdkultur korrelerar med minskad patientdödlighet, färre fallolyckor 

och sjukhusrelaterade infektioner och ökad tillfredställelse hos patienter. I en studie av 

Rytterström, Cedersund och Arman (2009) tydliggör att vårdkulturen är en viktigare och 

mer avgörande faktor för sjuksköterskans arbetsmiljö, än för patientens sjukhusupplevelse.  
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Problemformulering 

Att sjuksköterskor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen har styrkts i flera 

internationella studier. Fortfarande är majoriteten av sjuksköterskor i världen kvinnor, 

något som inte ser ut att förändras nämnvärt de kommande åren. Detta gör denna 

yrkesgrupp extra utsatt då statistik tyder på att kvinnor löper större risk än män att utsättas 

för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar 

säkerställa att förutsättningar finns för att bedriva en god vård, genom att exempelvis sköta 

sin egen hälsa, främja en god vårdkultur samt verka för förbättringsarbete.  

 

Forskning visar att det inom hälso- och sjukvården finns ett samband mellan arbetsmiljön 

och sjuksköterskors välmående och att en dålig arbetsmiljö kan hota patientsäkerheten 

genom att påverka vårdkvalitén som ges samt sjuksköterskors benägenhet att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Vidare har sexuella trakasserier på arbetsplatsen visat sig ha en negativ 

inverkan på arbetsmiljön. Mot bakgrund av detta är sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

som erfars av sjuksköterskor ett problem som potentiellt kan påverka patientsäkerheten. 

Det är därför av vikt att detta belyses och förhoppningen är att denna litteraturöversikt kan 

bidra med en övergripande samt fördjupad förståelse för ämnet. 

 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen.  

 

METOD  

Val av Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, även kallad litteraturöversikt 

(Kristensson, 2014). Denna metod lämpade sig då syftet var att få en översikt om 

kunskapsläget inom ett avgränsat område (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017), 

närmare bestämt gällande sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Den allmänna litteraturöversikten valdes även på grund av att en systematisk 

litteraturöversikt inte hade varit genomförbar under den givna tidsramen (Kristensson, 

2014). Vidare ansågs allmän litteraturöversikt vara lämpligt inom den givna tidsramen 

(Kristensson, 2014) samt för ett examensarbete på kandidatnivå då träning fås i att använda 

ett strukturerat arbetssätt (Friberg, 2016). 

 

Såväl kvalitativa som kvantitativa studier kom att inkluderas för att inte riskera att 

information som är relevant för att svara på syftet förbisågs (Forsberg & Wengström, 2016; 

Friberg, 2017). På detta sätt kunde litteraturöversiktens problemområde förstås och 

analyseras ur flera perspektiv, vilket kunde möjliggöra ett mer nyanserat resultat (Forsberg 

& Wengström, 2016). Ytterligare fördelar med att båda typer av studier inkluderades är att 

det stärker resultatets trovärdighet genom att de olika metoderna kompletterar varandra 

(Borglin, 2017). Då syftet till denna litteraturöversikt berörde subjektiva upplevelser kunde 

kvalitativa data användas, då kvalitativa studier syftar till att skapa en förståelse för 

individen och hens livssituation. Vidare möjliggör metoden en ökad förståelse för ett 

avgränsat fenomen kopplat till individens upplevelser, erfarenheter, behov eller 

förväntningar (Friberg, 2017). Vid kvantitativ forskning används någon typ av strukturerad 
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mätning eller observation för att svara på en eller flera specifika forskningsfrågor. I denna 

litteraturöversikt kunde kvantitativ kunskap användas, exempelvis prevalens av olika typer 

av sexuella trakasserier, för att erhålla svar på litteraturöversiktens syfte (Billhult, 2017).  

 

Enligt Kristensson (2014) är grunden till skrivandet av en litteraturstudie att arbetet följer 

ett integrerat analytiskt arbetssätt gällande sökning och urval av data samt värdering av 

datans kvalitet. I enlighet med detta arbetssätt baseras denna studie på artiklar som erhållits 

genom sökning i databaser och manuella sökningar. De artiklar som svarade på syftet samt 

uppnådde inklusionskriterierna granskades därefter enligt vald mall för kvalitetsgranskning 

(Bilaga A). Ovan beskrivna steg förklaras nedan. 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

I denna litteraturstudie inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar då 

intentionen var att få en djupare förståelse för samt en översikt över sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter. Specifikt studier som berörde sjuksköterskors upplevda erfarenheter 

av sexuella trakasserier på arbetsplatsen inkluderades. För att minska risken att information 

missförstods till följd av språksvårigheter, inkluderade sökningen endast studier skrivna på 

svenska och engelska (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Vidare skulle studierna ha 

publicerats mellan 2008 och 2018 för att på så sätt grundas i den senast möjliga 

forskningen, utan att påverka kvaliteten (Kristensson, 2014). Artiklarna som inkluderades 

skulle ha genomgått ”peer review”. En artikel som är peer reviewed har genomgått en 

kritisk granskning av andra forskare inom ämnet och kvalitén på studien har därmed höjts 

ytterligare (Helgesson, 2015; Polit & Beck 2017). Vidare skulle de studier som valdes ut 

vara etiskt försvarbara. För att inkluderas skulle de vara godkända av en etisk kommitté, 

alternativt att författarna till studierna noggrant gjort etiska ställningstaganden och 

motiverat dessa (Kristensson, 2014).  

 

Exklusionskriterier 

Då sökningen kom att generera träffar på översiktsartiklar, exkluderades dessa eftersom 

litteraturöversikter ska baseras på primärkällor för att erhålla hög kvalitet (Polit & Beck, 

2017). Studier som beskrev upplevelser av olika typer av våld på arbetsplatsen utan att 

specifikt titta på sexuella trakasserier exkluderades från studien, då det inte var möjligt att 

utläsa vilka upplevelser som var kopplade till sexuella trakasserier. Artiklar som berörde 

patienters upplevelser och erfarenheter av sexuella trakasserier exkluderades samt studier 

som endast undersökt prevalensen av sexuella trakasserier. Vidare exkluderades artiklar 

som saknade abstrakt då genomläsning av dessa var en förutsättning för 

relevansbedömning av studierna och fortsatt läsning (Kristensson, 2014). 

 

Datainsamling 

Databassökning 

Datainsamlingen genomfördes under november år 2018. Inledningsvis gjordes sökning i 

databaserna PubMed, Cummulative Index to Nursing and Allied Health Litterature 

[CINAHL], PsyciNFO och SveMed+. Den slutgiltiga sökningen kom att endast bestå av 

sökningar i PubMed och CINAHL, då PsycINFO och SveMed+ inte genererade artiklar 

som svarade på litteraturöversiktens syfte. De valda databaserna ansågs även kunna 

generera artiklar som svarade på syftet. PubMed är en av de största databaserna och 
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innehåller cirka 21 miljoner artiklar och vetenskaplig litteratur inom det medicinska 

området. Databasen CINAHL är något mindre omfattande med fokus på litteratur inom 

vårdvetenskap (Friberg, 2017; Polit & Beck, 2017). Att kombinera PubMed och CINAHL 

som grund för litteratursökning bedömdes vara en bra strategi då dessa innehåller 

referenser till ett stort antal artiklar (Kristensson, 2014).  

För att få en översikt av valt forskningsområde, samt en bild av vilka sökord som kunde 

vara relevanta för valt syfte, genomfördes en inledande fritextsökning utifrån studiens syfte 

(Kristensson, 2014). Fritextsökning innebär en bredare sökning utifrån vald term och ger 

en uppfattning om det finns tillräckligt med underlag till litteraturstudien. Detta genererar 

fler träffar än vid en specialiserad sökning, men kan innebära att sökningen inkluderar 

träffar som är irrelevanta (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). I linje med 

vad Polit och Beck (2017) samt Östlundh (2017) rekommenderar bokades sedan ett 

handledningstillfälle med bibliotekspersonalen vid Sophiahemmets högskola där en 

sökstrategi togs fram för att underlätta artikelsökningen och genomföra denna på ett 

systematiskt sätt. Under detta tillfälle utformades specifika ämnesord baserade på orden: 

”sjuksköterska”, ”sexuella trakasserier” och ”arbetsplats” då dessa ansågs relevanta för att 

besvara studiens syfte. Sökfunktionen Svensk MeSH användes för att översätta dessa 

sökord till ämnesord på engelska, samt säkerställa dess definition. Detta för att kunna 

genomföra en specialiserad sökning (Östlundh, 2017). För att specificera sökningen 

användes så kallade indexord i systemet Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed och 

motsvarande system, CINAHL Headings, i CINAHL (Karlsson, 2017). Detta innebar att 

ämnesorden som valdes ut jämfördes med databasernas ordlistor för att hitta lämpliga 

indexord kopplat till studiens syfte samt att indexordens definition säkerställdes ytterligare. 

De slutgiltiga sökorden utgjordes av ”nurse”, ”sexual harassment” och ”workplace” samt 

synonymer till dessa. Sökord som inte var indexerade i databasen, men som ansågs 

relevanta, söktes i fritext. En specialiserad sökning utfördes sedan, där de specifika 

indexorden tillämpades i kombination med fritextord. 

 

För att ytterligare specificera sökningen och på så sätt få fram ett relevant litteratururval 

användes boolesk sökteknik i databaserna PubMed och CINAHL. Genom att använda 

denna teknik kunde det tydliggöras hur de valda sökorden skulle kombineras, vilket är 

fördelaktigt för att begränsa eller expandera artikelsökningen (Östlundh, 2017). Detta 

innebar att två eller flera sökord kombinerades med operatorerna AND och OR. För att 

hitta artiklar som innehåller flera av de valda sökorden kombinerades dessa med AND. OR 

användes i syfte att söka efter artiklar som innehöll något av, eller båda, sökorden. 

Operatorn OR användes också för att fånga upp alla eventuella synonymer av en term 

(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Därefter utfördes ytterligare begränsningar i 

sökningen avseende språk, publikationsår och artikeltyp (Östlundh, 2017). De slutgiltiga 

databassökningarna visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning gjorda i PubMed och CINAHL Complete. 

Artiklarna är sökta med följande filter: 2008 - 2018, English language och Peer Review. 
Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

 

2018-11-09  

EN 

2008-2018 

 

Sort by most 

recent 

“Sexual Harassment” 

(MeSH) OR “Sex Offenses” 

(MeSH) OR Sexual 

Harassment (fritext) OR 

“Sexual Abuse” (fritext) OR 

“Sexual assault” (fritext) OR 

“Sexual misconduct” 

(fritext) AND “Nurse Patient 

Relation” (MeSH) OR 

“Nursing Staff” (MeSH) OR 

“Nurses” (MeSH) 

159 41 1 1 

PubMed 

 

 

2018-11-09 

EN 

2008–2018 

 

Sort by most 

recent  

((((((((("sexual 

harassment"[MeSH Terms]) 

OR "sex offenses"[MeSH 

Terms]) OR "sexual 

harassment") OR "sexual 

abuse") OR "sexual assault") 

OR "sexual misconduct") 

AND ((((((workplace[MeSH 

Terms]) OR workplace 

violence[MeSH Terms]) OR 

"interprofessional 

relations"[MeSH Terms]) 

OR "occupational 

health"[MeSH Terms]) OR 

"occupational 

exposure"[MeSH Terms]) 

AND (((("nurse patient 

relations"[MeSH Terms]) 

OR nursing staff[MeSH 

Terms]) OR nurses[MeSH 

Terms]) 

44 40 9 3 

CINAHL 

 

2018-11-16 

EN 

2008-2018 

Peer review 

Date Newest 
 

(MH "Sexual Harassment") 

OR (MH "Sexual Abuse+") 

OR "sexual harassment" OR 

"sex offenses" OR "sexual 

assault" OR "sexual 

misconduct" AND (MH 

"Work Environment+") OR 

(MH "Workplace Violence") 

OR (MH "Interprofessional 

Relations+") OR (MH 

"Intraprofessional 

Relations") OR (MH 

"Occupational Health+") OR 

(MH "Occupational 

Exposure") AND (MH 

"Nurse-Patient Relations") 

OR (MH "Nursing Staff, 

Hospital") OR (MH 

"Nurses+") 

45 28 9 2 

Totalt                                                                                                                                                             6 
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Manuell sökning 

Ytterligare en metod som användes för att komplettera datainsamlingen var manuell 

sökning. Detta innebär att litteratur inhämtas i exempelvis böcker, tidskriftsartiklar eller 

annat material (Forsberg & Wengström, 2016). Den manuella sökningen i denna studie 

gjordes genom att använda funktionen ”similar articles” i databasen PubMed där MeSH-

termer jämfördes för att avgöra artikelns relevans innan inläsning. Den manuella sökningen 

genererade fyra artiklar som inkluderades i litteraturstudien: Higgins, Barker och Begley 

(2008), Lameeso (2013), Mensah Boafo, Hancock och Gringart (2016) och Nielsen et al. 

(2017). Detta innebar att totalt tio artiklar inkluderades för databearbetning och analys. 

Ovan beskrivna metod stöds även av Polit och Beck (2017).  

 

Databearbetning 

Data i denna studie bearbetades och granskades stegvis, vilket enligt Kristensson (2014) 

möjliggör bedömning av artiklarnas kvalitet, det vill säga kvantitativa studiers validitet och 

kvalitativa studiers trovärdighet. Efter att den slutgiltiga sökningen genomförts valdes 

artiklar ut utifrån dess titel. Artiklar vars titel ansågs relevant för denna studies syfte gick 

vidare för genomläsning av abstrakt. De artiklar som utifrån abstrakten antogs kunna svara 

på syftet valdes ut, laddades ner och lästes i fulltext för att sedan i sin tur genomgå samma 

relevansbedömning som abstrakten. Till sist granskades kvarvarande studier noggrant för 

att kritiskt bedöma och garantera deras samstämmighet med inklusionskriterierna 

(Kristensson, 2014). Vid osäkerhet gällande inkludering togs hjälp av handledare och 

handledningsgrupp, detta för att stärka litteraturstudiens trovärdighet och validitet 

(Henricson, 2017). Artiklar med begränsad åtkomst beställdes i fulltext via Sophiahemmet 

högskolas bibliotek. Antalet artiklar som lästes igenom och valdes ut dokumenterades i en 

söktabell (Tabell 1).  

 

Vald litteratur kvalitetsbedömdes och värderades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stolz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). Detta för att säkerställa att litteraturstudien endast 

inkluderade artiklar med hög eller medelhög kvalitet och på sätt säkra studiens 

vetenskapliga trovärdighet (Kristensson, 2014). Vid osäkerhet gällande 

kvalitetsbedömning rådfrågades handledare och handledningsgrupp för att stärka studiens 

vetenskapliga kvalitet ytterligare (Henricson, 2017). Bearbetningen av data resulterade i 10 

valda studier varav 5 kvalitativa, 4 kvantitativa och en mixad metod, där 8 artiklar var av 

hög kvalitet och två artiklar var av medelhög kvalitet. De utvalda artiklar som uppfyllde 

kvalitetskraven sammanställdes i en schematisk översikt (Bilaga B). På så sätt 

strukturerades data vilket enligt Friberg (2017) ger överskådlighet och en god grund för 

den fortsatta analysprocessen, som beskrivs i detalj nedan. 

 

Dataanalys 

Analys av data i denna litteraturöversikt baserades på 5 kvalitativa och 4 kvantitativa 

studier samt en studie med mixad metod. Ett neutralt förhållningssätt eftersträvades genom 

hela analysprocessen. Detta för att motverka ett resultat präglat av befintlig förförståelse 

(Kristensson, 2014).  
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Insamlade data analyserades utifrån integrerad analys. Det som förenar artiklarna som väljs 

ut till en litteraturöversikt är då inte metoden, utan resultaten, som på olika sätt anses 

kunna svara på samma forskningsfråga eller syfte (Kristensson, 2014). Denna modell 

ansågs därmed lämplig då både kvalitativa och kvantitativa studier låg till grund för 

litteraturöversikten. Vidare ansågs metoden fördelaktig då den möjliggör att alla insamlade 

data presenteras på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). 

 

Enligt Kristenssons (2014) rekommendationer genomfördes den integrerade analysen i tre 

steg. De inkluderade artiklarna som ansågs kunna svara på studiens syfte sparades 

elektroniskt i fulltext för att sedan skrivas ut. Samtliga artiklar lästes igenom upprepade 

gånger för att identifiera övergripande likheter och/eller skillnader i resultaten, vilket 

utgjorde första steget i den integrerade analysen (Kristensson, 2014). Varje studie 

sammanställdes sedan i en schematisk matris (Bilaga B) för att generera en överblick av 

studiens innehåll, resultat och kvalitet. Endast de delar av studiernas resultat som ansågs 

kunna svara på syftet, det vill säga sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen, dokumenterades. Genom användandet av en matris 

säkerställdes även att all relevant information dokumenterades och analysprocessen kunde 

tydliggöras. Detta möjliggjorde även att granskningsprocessen kunde följas, vilket är ett 

krav vid litteraturstudier (Kristensson, 2014). Eftersom kvalitativa och kvantitativa studiers 

resultat presenteras och analyseras på olika sätt, togs skillnader i resultat i beaktande 

avseende detta.  

 

Analysens andra steg syftar till att sammanställa kategorier, som summerar resultatet i de 

valda artiklarna (Kristensson, 2014). Efter att ha identifierat de delar av resultaten i de 

olika artiklarna som relaterade till varandra, sammanfattades dessa i ett fristående 

dokument. Detta möjliggjorde ett klargörande av de samband som utlästs och tre kategorier 

utifrån studiens syfte identifierades: Beskrivningar av sexuella trakasserier, Upplevda 

konsekvenser av sexuella trakasserier samt Arbetsplatsens betydelse. I det tredje och sista 

steget sammanställdes resultaten som ansågs vara relevanta för respektive kategori, detta 

mynnade ut i underkategorierna: Syn på begreppet, Beskrivningar av hur det gick till, 

Påverkan på sjuksköterskan, Strategier, Attityder, vårdkultur och makt samt Brister i 

rutiner (Kristensson, 2014). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett av de viktigaste internationella styrdokumenten för medicinsk forskning som involverar 

människor är Helsingforsdeklarationen. Denna innehåller etiska bestämmelser över hur 

medicinsk- och omvårdnadsforskning ska bedrivas, sammanfattade i 35 punkter (World 

Medical Association [WMA], 2013). En studie som har människor som forskningsobjekt 

måste i Sverige godkännas av Etikprövningsmyndigheten (tidigare Etikprövningsnämnden) 

som regleras av etikprövningslagen (Helgesson, 2015). Lagen kräver att all forskning 

avseende människor ska utföras med respekt för människovärdet och att de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna alltid ska beaktas (SFS 2003:460). Då 

litteraturstudien kom att inkludera artiklar utanför Sverige, var dessa baserade även på 

andra regler och bestämmelser. Gemensamt för flertalet länders motsvarigheter till lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460 är att samtycke, 

sekretess och minimerad risk betonas, enligt Statens medicinsk-etiska råd (2018).  
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Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter 

av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. För att en studie ska vara etiskt försvarbar krävs 

bland annat att den har ett vetenskapligt värde. Med detta menas att om människor ska 

användas som forskningsobjekt behöver studien vara motiverad och göra nytta för någon 

eller något, exempelvis generera ny kunskap (Polit & Beck, 2017). Författaren till en 

litteraturstudie har ett ansvar i urvalsprocessen av artiklar då hen inte kommer i 

direktkontakt med forskningsdeltagarna. Detta innebar att artiklarna som valdes ut 

genomgick en noggrann granskning för att avgöra om studiens syfte och genomförande var 

etiskt försvarbart (Kristensson, 2014). Då denna litteraturöversikt baserades på forskning 

som innefattade människor skulle de ha utförts med respekt för de fyra forskningsetiska 

principerna autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada-principen samt 

rättviseprincipen. Vidare skulle studierna ha godkänts av en etisk kommitté, alternativt att 

författarna till studierna noggrant gjort etiska ställningstaganden och motiverat dessa 

(Kristensson, 2014). 

 

Denna litteraturstudie kom att analysera vetenskapliga artiklar där sjuksköterskor 

medverkat som informanter. Vid användning av dessa studier gjordes ställningstaganden 

till huruvida de utförts med respekt för autonomi och integritet. Vidare skulle deltagarna ha 

blivit väl informerade om studiernas utformning och syfte, samt hur uppgifterna skulle 

komma att hanteras. Informanterna skulle även ha informerats om rätten att avbryta sitt 

deltagande, genom hela studien (Polit & Beck, 2017; Helgesson, 2015). Om 

säkerhetsrutinerna brister vid hantering av känslig information i forskning finns risk att 

forskningspersonerna drabbas negativt i form av sociala, psykologiska eller ekonomiska 

följder. De studier som ligger till grund för litteraturstudien skulle därför ha genomförts på 

ett sätt som minimerar risken för skada (Helgesson, 2015). Sexuella trakasserier, som 

syftet till denna litteraturöversikt berör, är ett ämne som av många kan uppfattas som 

privat. Då forskningen innebär ett intrång i den privata sfären, har forskaren en skyldighet 

att behandla informationen som inhämtas på ett konfidentiellt sätt, det vill säga göras 

otillgänglig för obehöriga (Polit & Beck, 2017). Hur informationen hanterades i de artiklar 

som valdes ut var därför centralt. 

 

De artiklar som valdes ut skulle som ovan nämnt ha genomgått peer review för att 

säkerställa studiernas kvalitet. Studier som saknade information gällande peer review 

genomgick ytterligare en granskning genom att studera tidskriften som artikeln publicerats 

i. Endast artiklar som publicerats i en tidsskrift där peer review kunde säkerställas 

inkluderades. Vidare så säkerställdes att de inkluderade studiernas resultat inte förvanskats 

till följd av bristfälliga översättningar. Detta genom att endast inkludera artiklar som 

ursprungligen var skrivna på svenska eller engelska (Kjellström, 2017) 

 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017) belyser vikten av forskarens hederlighet och 

redlighet. Material och resultat får därmed aldrig förvrängas, vilseledas, förfalskas eller 

plagieras. I enlighet med detta analyserades materialet i denna litteraturstudie därför med 

stor noggrannhet och ett neutralt förhållningssätt eftersträvades, som ovan nämnt, genom 

hela processen för att inte förvanska materialet (Polit & Beck, 2017; Forsberg & 

Wengström, 2016). För att ytterligare minimera risken för att resultatet förvanskades 

selekterades artikelförfattarnas tolkningar och slutsatser i inkluderade artiklar bort genom 

att endast studera artiklarnas resultatdel (Helgesson, 2015). Genom att denna 

litteraturöversikt plagiatkontrollerats via Urkund kunde redligheten stärkas. Vidare 

analyserades artikelresultaten upprepade gånger för att undvika plagiering samt 

feltolkningar (Helgesson, 2015). Källorna refererades enligt Sophiahemmet Högskolas 
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modifierade American Psychological Association [APA]-mall för att tydliggöra 

informationens ursprung och på så sätt möjliggöra för läsaren att gå till primärkällan 

(Sophiahemmet Högskola, 2017).  

 

 

 

 

 

RESULTAT  

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga orignalartiklar som behandlar sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Efter att noggrant ha 

granskat, analyserat och sammanställt dessa artiklar i en matris (Se Bilaga B) kunde tre 

huvudkategorier samt sex underkategorier utläsas utifrån studiens syfte: Beskrivningar av 

sexuella trakasserier, Upplevda konsekvenser av sexuella trakasserier och Arbetsplatsens 

betydelse, samt Syn på begreppet, Beskrivningar av hur det gick till, Påverkan på 

sjuksköterskan, Strategier, Attityder, vårdkultur och makt samt Brister i rutiner. 

 

Beskrivningar av sexuella trakasserier 

Syn på begreppet 

Det fanns en tendens att undvika begreppet ”sexuella trakasserier” (Higgins et al., 2008; 

Lameeso, 2013; Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvani & Rahgozar, 2016; Nielsen 

et al., 2017). Istället användes alternativa beskrivningar såsom oönskade eller opassande 

sexuella beteenden (Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 2017) och 

hederskränkningar [min översättning av “honor insults”] (Najafi et al., 2016). Anledningar 

till detta var begreppets negativa associationer (Lameeso, 2013; Najafi et al., 2016; Nielsen 

et al., 2017) samt en vilja att skydda patienterna, då begreppet sexuella trakasserier ansågs 

indikera att händelsen var avsiktlig (Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 

2017). Exempelvis så valde sjuksköterskor att göra en uppdelning mellan dåliga [min 

översättning av ”bad”] och sjuka [min översättning av ”mad”] beteenden, för att separera 

mellan avsiktliga händelser och händelser till följd av sjukdom och brist på insikt (Higgins 

et al., 2008). I en studie (Lameeso, 2013) var det få av sjuksköterskorna vars beskrivningar 

av oönskade beteenden som stämde överens med den lagliga definitionen av sexuella 

trakasserier. Dock framkom generationsskillnader. Det vill säga, ju yngre sjuksköterskan 

var, desto mer liknade beskrivningarna av sexuella trakasserier den av lag definierade. 

Enligt Nielsen et al (2017) var undvikande av begreppet ett uttryck för omtanke och empati 

då begreppet ansågs stämpla patienterna negativt. Sexuella trakasserier användes däremot 

vid allvarliga och/eller upprepade incidenter riktade mot samma person. Det kunde 

emellertid vara svårt att dra gränsen mellan avsiktliga och oavsiktliga beteenden och dessa 

otydligheter skapade osäkerhet vid bedömning av en händelse.  

 

Beskrivningar av hur det gick till 

Sexuella trakasserier förekom i icke-fysisk form och kunde innefatta oönskade skämt, 

blickar, frågor eller kommentarer med en sexuell underton (Chen, Hwu & Wang, 2009; 

Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013; Higgins et al., 2008; Najafi et al., 2016; Nielsen et 

al., 2017; MacKusick & Minick, 2010; Najafi et al., 2016; Tekin & Bulut, 2014). 

Trakasserierna tog sig även fysiska uttryck (Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Najafi et 
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al., 2016; Nielsen et al., 2017). Exempel på detta var beröring av bröst, kön, rumpa och 

opassande beröring av armar (Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 2017).  

 

Sjuksköterskor fick utstå sexuella trakasserier från kollegor (Abou-ElWafa, El-Gilany, 

Abd-El-Raouf, Abd-Elmouty & El-Sayed, 2015; MacKusick & Minick, 2010; Mensah 

Boafo et al., 2015; Tekin & Bulut, 2014), läkare (Lameeso, 2013; Cogin & Fish, 2009; 

MacKusick & Minick, 2010; Mensah Boafo et al., 2015; Tekin & Bulut, 2014), patienter 

(Abou El-Wafa et al. 2015; Chen et al., 2009; Cogin & Fish, 2009; Higgins et al., 2008; 

Lameeso, 2013; Mensah Boafo et al., 2016; Najafi et al., 2016; Nielsen et al., 2017; Tekin 

& Bulut, 2014), patienters närstående (Abou-ElWafa et al., 2015; Mensah Boafo et al., 

2016; Najafi et al., 2015), chefer eller överordnade (Abou-ElWafa et al., 2015) samt övriga 

besökare eller anställda på arbetsplatsen (Abou-ElWafa et al., 2015; Mensah Boafo et al., 

2016; Najafi et al., 2016; Tekin & Bulut, 2014).  

 

Sexuella trakasserier från patienter förekom i samband med medicinskt rutinarbete, såsom 

att ge läkemedel eller ta blodprov (Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 

2017). I vissa fall pågick trakasserierna under en längre tid av samma förövare (Cogin & 

Fish, 2009; MacKusick & Minick, 2010; Nielsen et al., 2017). Exempelvis på arbetsplatser 

där patienter vårdades en längre tid (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 2017) eller om 

förövaren var en kollega (Cogin & Fish, 2009; MacKusick & Minick, 2010). Sexuella 

trakasserier förekom både i (Mensah Boafo et al., 2016) och utanför sjukhuset (Abou-

ElWafa et al., 2015).  

 

Upplevda konsekvenser av sexuella trakasserier 

Påverkan på sjuksköterskan 

Beteenden som kunde klassificeras som avsiktliga ledde till en större negativ respons än 

oavsiktliga beteenden (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 2017). Följaktligen, om sexuella 

trakasserier kunde förklaras som en konsekvens av patientens sjukdomstillstånd eller 

mentala funktionsnedsättning, upplevdes beteendena vara mindre stötande (Higgins et al., 

2008; Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 2017). Även om avsiktliga 

sexuella trakasserier ledde till en starkare emotionell respons, ledde även oavsiktliga 

händelser och beteenden till negativa känsloreaktioner (Nielsen et al., 2017). Hur starka 

emotionella responser händelserna gav upphov till var också beroende av förövare, där 

händelser initierade av läkare och arbetskamrater upplevdes som värre än av patienter 

(Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013). Huruvida en händelse initierad av en läkare 

uppfattades som olustig eller ej var även beroende av läkarens personliga egenskaper samt 

sjuksköterskans relation till läkaren (Lameeso, 2013). Ålder var också en aspekt som 

påverkade reaktionens dignitet, där yngre och mer oerfarna sjuksköterskor (Abou-ElWafa 

et al., 2015; Higgins, Barker & Begley, 2008; Lameeso, 2013; Mensah Boafo et al., 2016; 

Najafi et al., 2016; Nielsen et al., 2017) och sjuksköterskestudenter (Cogin & Fish, 2009) 

reagerade starkare på händelserna än de som arbetat längre. 

 

Sexuella trakasserier ledde till en mängd olika negativa känslor och de som identifierades 

var skam och skuld (Chen et al., 2009; Cogin & Fish, 2009; Mensah Boafo et al., 2016; 

Nielsen et al., 2017, Tekin & Bulut, 2014), rädsla (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 

2017), sårbarhet (Cogin & Fish, 2009; Higgins et al., 2008), maktlöshet (MacKusick & 

Minick, 2010; Nielsen et al., 2017), osäkerhet (Nielsen et al., 2017), förvåning och chock 

(Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 2014), ilska, sorg samt att inte känna någonting 

(Tekin & Bulut). Vidare påverkade sexuella trakasserier sjuksköterskorna i form av stress 
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(Abou-ElWafa et al., 2015; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 

2009), trötthet (MacKusick & Minick, 2010; Nielsen et al., 2017), försämrat 

självförtroende, försämrad arbetsprestation (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 2017; 

Tekin & Bulut, 2009), tankar på att sluta jobba (McKusick & Minick, 2010; Nielsen et al., 

2017; Tekin & Bulut, 2014) samt påverkan på relationer (Tekin & Bulut, 2009). I en studie 

(Higgins et al., 2008) framkom könsskillnader avseende reaktioner efter händelser av 

sexuella trakasserier. Kvinnliga sjuksköterskor uttryckte rädsla för sin kroppsliga och 

fysiska säkerhet, medan manliga sjuksköterskor, i kontrast till detta, oroade sig över sitt 

rykte och sin professionella säkerhet. I synnerhet i form av att bli felaktigt anklagad och 

skuldbelagd av en kvinnlig patient. Vidare var känslan av sårbarhet starkare om 

sjuksköterskan blev utsatt för sexuella trakasserier från patienter av motsatt kön.  

  

 

Strategier 

Ett vanligt sätt för sjuksköterskor att hantera händelserna var att låtsas som att ingenting 

hade hänt (Abou-ElWafa et al., 2015; Chen et al., 2009; Higgins et al., 2008; Lameeso, 

2013; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 2009). En annan 

strategi var att sätta gränser och säga ifrån i direkt anslutning till händelsen (Abou-ElWafa 

et al., 2015; Chen et al., 2009; Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Mensah Boafo et al., 

2016; Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 2009). Exempelvis genom att hänvisa till 

professionalism och opassande beteende (Higgins et al., 2008). Dock var denna strategi 

vanligare om förövaren var patient och upplevdes svårare att ta till om förövaren var läkare 

(Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013). Att sätta gränser kunde vidare även innebära att 

försvara sig själv fysiskt (Mensah Boafo et al., 2016). Ett annat sätt att hantera sexuella 

trakasserier i stunden var att använda humor, dels för att distrahera patienten men även för 

att skydda sig själv från negativa känslor (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 2017). 

Higgins et al. (2008) fann att sjuksköterskorna utvecklat ett antal strategier som användes 

stegvis för att skydda sig själva. Initialt gjorde sjuksköterskorna en professionell 

gränsdragning. Övriga steg inkluderade humor, tydligt markera ogillande, fysiskt undvika 

patienten, ökad synlighet, överlämna vård till kollega, dokumentation samt varna andra 

kollegor.  

 

Sjuksköterskor hanterade sexuella trakasserier genom att berätta om händelsen för sina 

kollegor (Abou-ElWafa et al., 2015; Chen et al., 2009; Higgins et al., 2008; Mensah Boafo 

et al., 2016), familj och vänner (Chen et al., 2009; Mensah Boafo et al., 2016), samt 

rapportera till överordnade (About-ElWafa et al., 2015; Chen et al., 2009; Cogin & Fish, 

2014; MacKusick & Minick, 2010; Mensah Boafo et al., 2016). Dock var 

anmälningsfrekvensen låg och endast i en av studierna (Chen et al., 2009) utgjorde 

rapportering till överordnade den vanligaste responsen efter sexuella trakasserier. En av 

artiklarna fann att fyra procent av de sjuksköterskor som utsattes för sexuella trakasserier 

anmälde händelsen till överordnad eller ansvarig på avdelningen, samtidigt som 38 procent 

berättade om händelsen för en kollega (Mensah Boafo et al., 2016). Det var även vanligt 

att, i den mån det gick, fysiskt undvika förövaren (Cogin & Fish, 2009; Higgins et al., 

2008; Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 2009). I samband med detta förekom det att 

vården av en viss patient överfördes till en kollega och då till en äldre, mer erfaren och ofta 

manlig kollega (Higgins et al., 2008; Nielsen et al., 2017).  

 

Även strategier för att förebygga sexuella trakasserier identifierades, vilka var att öka 

synligheten, exempelvis genom att ha dörrar öppna (Higgins et al., 2008), undvika smink 
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(Najafi et al., 2016) och utmanande kläder samt att inte böja sig ner eller vända ryggen till 

vissa av patienterna (Nielsen et al., 2017).  

 

Arbetsplatsens betydelse 

Attityder, vårdkultur och makt 

I flera studier framkom det att sexuella trakasserier upplevdes som så pass vanligt, att det 

sågs som en del av jobbet (Cogin & Fish, 2008; Lameeso, 2013; MacKusick & Minick, 

2010; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017). I flera fall ansåg sjuksköterskor att 

sexuella trakasserier inte var viktigt och beteendena accepterades (Chen et al., 2009; 

MacKusick & Minick, 2010; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017; Tekin & 

Bulut, 2009). I en artikel beskriver sjuksköterskor som valt att lämna sitt yrke att sexuella 

trakasserier av olika slag generellt accepterades som normen på arbetsplatsen. Mot 

bakgrund av detta kände sig sjuksköterskorna maktlösa och oförmögna att bryta denna 

norm (MacKusick & Minick, 2010). Nielsen et al (2017) talar om en 

normaliseringsprocess där sexuella trakasserier över tid tilläts bli en del av en vanlig 

arbetsdag. Till följd av detta noterades att de yngre kollegorna tenderade att reagera mer 

negativt på sexuella trakasserier, dels på grund av bristen på liknande erfarenheter men 

även då de inte genomgått samma normaliseringsprocess. Ovan beskrivna attityder och 

normer resulterade i att man inte reagerade eller helt enkelt ignorerade händelserna (Abou-

ElWafa et al., 2015; Chen et al., 2009; Higgins et al., 2008; Tekin & Bulut, 2009). Att inte 

reagera emotionellt på sexuella trakasserier sågs också som ett sätt att vara professionell 

(Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 2017).  

 

Sexuella trakasserier förstods och tolkades ofta utifrån maktstrukturer på arbetsplatsen och 

synen på läkaren som någon med auktoritet var återkommande (Cogin & Fish, 2009; 

MacKusick & Minick, 2010; Lameeso, 2013; Mensah Boafo et al., 2016; Najafi et al., 

2017). I en studie av Lameeso (2013) beskrev sjuksköterskorna en hierarki med läkarna i 

toppen, patienterna i botten och sig själva i mitten. Sexuella trakasserier tolkades som mer 

negativa om de var utförda av någon från en högre auktoritetsposition. Följaktligen 

upplevdes sexuella trakasserier värre om de kom från läkare, än från patienter (Cogin & 

Fish 2009; Lameeso, 2013), samtidigt som sjuksköterskorna kände sig mer begränsade i 

hur de tilläts reagera gentemot läkare efter sådana typer av händelser (Cogin & Fish, 2009). 

I vissa fall där sjuksköterskor utsatts för sexuella trakasserier från kollegor och läkare, och 

kontaktat överordnade för att få hjälp, möttes sjuksköterskorna av en oförståelse och inga 

åtgärder vidtogs (Cogin & Fish, 2009; MacKusick & Minick, 2010).  

 

Ett uttryck för sjuksköterskans makt var patientens beroendeställning; eftersom patienterna 

är beroende av sjuksköterskans vård var det sjuksköterskan som upplevdes ha kontrollen 

(Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013). Sjuksköterskorna uttryckte även ett maktövertag i 

form av den medicinska kunskap som patienten inte besitter (Lameeso, 2013). 

Sjuksköterskor ursäktade sexuella trakasserier från patienter mot bakgrund av deras 

sjukdomstillstånd (Chen et al., 2009; Higgins et al., 2008; Lameeso, 2013; Nielsen et al., 

2017) samt patienternas lägre maktposition (Cogin & Fish, 2009; Lameeso, 2013). Dock 

framkom även att patienter hade en viss makt, och då i form av deras rätt till vård. 

Sjuksköterskan är skyldig att vårda, vilket ibland kunde leda till att patienter utnyttjade 

situationen i form av att hitta på en anledning att kontakta sjuksköterskan (Lameeso, 2013).  
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Brister i rutiner 

Ofta saknade arbetsplatserna tydliga rutiner gällande sexuella trakasserier (Higgins et al., 

2009; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017) och sexuella trakasserier från 

patienter hanterades på ett ostrukturerat sätt, från gång till gång, genom att anpassa 

vårdpersonalens beteenden utifrån den specifika patienten (Higgins et al., 2009; Nielsen et 

al., 2017). Att anmäla händelser av sexuella trakasserier var ovanligt (Abou-ElWafa et al., 

2016; Higgins et al., 2008; Mensah Boafo et al., 2016; Nielsen et al., 2017; Tekin & Bulut, 

2009). Anledningar som lyftes fram till detta var att man inte visste till vem man skulle 

anmäla händelsen (Tekin & Bulut, 2009; Mensah Boafo et al., 2016), rädsla för negativa 

konsekvenser samt tron att inga åtgärder skulle vidtas om en anmälan genomfördes, det vill 

säga ett en anmälan ansågs vara meningslös (Chen et al., 2009; Mensah Boafo et al., 2016). 

En utebliven anmälan grundades även i en vilja att skydda patienten (Chen et al., 2009; 

Nielsen et al., 2017). Nielsen et al. (2017) lyfter fram skillnader i hur sexuella trakasserier 

hanterades i jämförelse med händelser av fysiskt våld. Där framgick det att händelser av 

fysiskt våld alltid rapporterades, eftersom vårdpersonalens säkerhet ansågs kunna vara i 

fara. Sexuella trakasserier rapporterades däremot oftast inte, då fokus låg på att skydda 

patienten snarare än vårdgivaren. 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter 

av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Huvudfynden som framkom berörde 

beskrivningar av vad sexuella trakasserier är och hur de kunde ta sig uttryck, upplevda 

konsekvenser av sexuella trakasserier samt arbetsplatsens betydelse gällande att förstå och 

hantera sexuella trakasserier. Mot bakgrund av den förförståelse författaren till detta arbete 

hade var det inte svårt att tänka sig att sexuella trakasserier på arbetsplatsen påverkar 

sjuksköterskan negativt samt i förlängningen kan få konsekvenser för de patienter som 

vårdas. Vad som däremot förvånade och förbryllade var den kraftigt låga 

rapporteringsfrekvensen samt svårigheterna att hantera problemen, både på individ-, 

arbetsplats- samt organisatorisk nivå. Till sist tyder resultatet på att begreppet sexuella 

trakasserier kan vara problematiskt, då begreppet ofta undveks samt ersattes av andra 

benämningar för att beskriva händelserna. Något som författaren till denna 

litteraturöversikt inte förutsett. 

 

I likhet med tidigare studier visar resultatet att sexuella trakasserier förekomma både i 

fysisk, icke-fysisk och verbal form (DO, 2018; Latcheva, 2017) och händelserna initierades 

av patienter, deras anhöriga och besökare på arbetsplatsen samt av arbetskamrater såsom 

andra sjuksköterskor och läkare (Arbetsmiljöverket, 2018). Resultatet tyder på att sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen kan ge upphov till en mängd olika negativa känslor, samt ha 

en negativ påverkan på sjuksköterskans psykiska välbefinnande. Dessa konsekvenser 

styrks även i tidigare forskning (Celik & Celik, 2007; Mushtaq et al., 2015). Det var 

vanligt att känna skam och rädsla, vilket identifierats tidigare av Mushtaq et al. (2015). 

Händelserna hade negativa konsekvenser för arbetsmiljön och ledde till stress, försämring 

av arbetsprestation och tankar på att lämna arbetsplatsen. Något som bekräftats i tidigare 

forskning av Baptiste (2015), Celik och Celik (2007), Higgins och Macintosh (2010) och 

Ritter (2011). Dessa arbetsmiljöproblem har visat sig utgöra potentiella hot mot 

patientsäkerheten, dels i form av försämrad arbetsorganisation (Hassankhani et al., 2018), 

vårdkvalitet (Aiken et al., 2012; Rosenstein & O’Daniel, 2008) men även i form av 

potentiellt färre sjuksköterskor (Aiken et al., 2012). Enligt författaren till denna studie är 
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det av största vikt att sexuella trakasseriers påverkan på arbetsmiljön, och i förlängningen 

dess inverkan på patientsäkerheten, belyses. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar 

till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. I denna beskrivs bland annat 

hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls, rapportera händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada samt 

identifiera risker för vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten. Som 

sjuksköterska är man därmed enligt lag skyldig att arbeta på ett sätt som minimerar risken 

för vårdskada. Då en dålig arbetsmiljö, där sjuksköterskor får utstå sexuella trakasserier, 

enligt resultatet riskerar att påverka patientsäkerheten negativt, behövs tydligare riktlinjer 

för hur dessa problem ska hanteras på arbetsplatserna. En dålig arbetsmiljö kan mot 

bakgrund av detta innebära en säkerhetsrisk vilket sjuksköterskan enligt 

patientsäkerhetslagen är skyldig att identifiera (SFS, 2010: 659).  

  

Sexuella trakasserier påverkade sjuksköterskorna negativt oavsett förövare, dock 

upplevdes sexuella trakasserier från kollegor som värre än från patienter och dess 

närstående. Detta kan liknas vid andra studier där våld från kollegor visat sig vara starkare 

kopplat till negativa hälsoeffekter än våld från patienter (Pien et al., 2018). Värt att notera 

är även att sjuksköterskestudenter samt yngre och mer oerfarna sjuksköterskor utsätts 

oftare för sexuella trakasserier och upplevde händelserna som mer negativa. Detta är i linje 

med statistik gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen där unga kvinnor visats vara 

den mest utsatta gruppen, oavsett förövare (Arbetsmiljöverket, 2018). Mot bakgrund av att 

sjuksköterskor har tankar på och även väljer att lämna sitt arbete på grund en negativ 

arbetsmiljö (Baptiste, 2015; SCB, 2017) är detta något som bör lyftas fram. Genom att 

medvetandegöra blivande sjuksköterskor om vad som är acceptabelt och inte, skulle bättre 

förutsättningar kunna skapas för att hantera dessa problem.  

  

Efter händelser av sexuella trakasserier påverkades sjuksköterskans relation till förövaren 

och det var vanligt att försöka undvika personen. Detta skulle kunna ha en direkt 

konsekvens för vården av patienten i form av bristande kontinuitet då sjuksköterskor avstår 

från att vårda vissa patienter. Vidare skulle bristande arbetsprestation och utebliven vård ha 

en direkt konsekvens för vårdkvalitén som ges till patienten och därmed hota 

patientsäkerheten. Det kan även tänkas försvåra arbetet med att bedriva en personcentrerad 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) samt att arbeta i enlighet med ICN:s 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt koden ska sjuksköterskan 

respektera alla människors lika värde och rätt till lika vård. Vidare ska hen ge ett gott 

bemötande och god omvårdnad till alla. Dock kan det tänkas att detta försvåras om 

personen i fråga utsätter sjuksköterskan för sexuella trakasserier. 

  

Att undvika förövaren i de fall där sjuksköterskan blivit utsatt av en läkare eller 

arbetskamrat kan ses som ett hot mot ett välfungerande teamarbete, som bygger på 

samarbete mellan professionerna (Berlin, 2013). Att som sjuksköterska behöva fortsätta 

möta personen som utsatt hen för sexuella trakasserier skulle kunna ge en negativ 

upplevelse av teamarbetet (Manser, 2009), försvåra kommunikationen vid överlämnandet 

av patienter (Piper et al., 2018) och skapa sämre förutsättningar att bedriva en patientsäker 

vård (Manser, 2009; Piper et al., 2018; Speroff et al., 2010).  

  

Samtidigt som teamarbetet riskerade att drabbas negativt så användes teamarbete även som 

en metod för att hantera sexuella trakasserier och då genom att på olika sätt utnyttja teamet 

och sina medarbetares kompetens. Sjuksköterskorna sökte stöd och tröst genom att berätta 

om händelserna, vården av patienter överlämnades till kollegor och man varnade varandra 
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om patienter som kunde utgöra ett potentiellt hot. Det finns skäl att tro att dessa strategier 

ökade sjuksköterskornas känsla av välbefinnande och att samarbetet mellan kollegorna 

hade en positiv inverkan på sjuksköterskornas förmåga att ge en säker vård (Manser, 

2009). Att ta hjälp av teamet för att hantera sexuella trakasserier kan ses som en del av en 

god säkerhetskultur på arbetsplatsen då fokus ligger på att samarbeta och kommunicera för 

att säkerställa att vården som bedrivs är patientsäker (Sammer et al., 2010). Detta visar 

även på vikten av att sjuksköterskor uppmärksammar och skyddar personer, i detta fall 

arbetskamrater, vars hälsa är hotad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det kan även 

kopplas till patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) då hälso- och sjukvårdspersonal själva 

bär ansvaret för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. Att överlämna vården till en kollega 

kan ses som ett sätt att säkerställa att arbetsuppgifterna, det vill säga vården av patienten, 

slutförs. Dock bör det poängteras att denna strategi kunna innebära en säkerhetsrisk då 

vårdgivaren inte har kontroll över den vård som ges, än mindre hur den ges.  

 

Trots att resultatet visade på att sexuella trakasserier har en negativ inverkan på 

sjuksköterskans välmående var det vanligt att ignorera känslorna och låtsas som om 

ingenting hänt. Ett exempel på detta var att det kunde anses oprofessionellt att reagera 

känslomässigt. Det kan tänkas att sjuksköterskorna valde att ignorera sina känslor i tron om 

att detta skulle vara det bästa alternativet och den enda vägen att gå för att inte äventyra 

patientsäkerheten. Dock finns ett samband mellan sjuksköterskors hälsa och förmåga att ge 

en god vård och det är en del av hens ansvar att sköta sin egen hälsa så att förutsättningarna 

att ge vård inte äventyras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Sjuksköterskorna hade en tendens att se sig själva som underordnade läkarens auktoritet 

och maktposition. Detta framkom dels när sjuksköterskorna skulle tolka sina reaktioner på 

sexuella trakasserier och att bli utsatt av sexuella trakasserier från läkare ansågs mer 

negativt då de upplevs stå över sjuksköterskan hierarkiskt. Denna makt tog sig även uttryck 

i form av att det var svårare att säga ifrån till en läkare än till en patient i direkt anslutning 

till händelsen. I patienternas fall kunde sexuella trakasserier avfärdas då de antogs vara 

oavsiktliga, något som var svårare att göra med kollegor och läkare. Detta skulle kunna 

tyda på att förlegade maktstrukturer fortfarande påverkar hälso- och sjukvårdens 

organisation (Dahlborg-Lyckhage, 2017; Elzinga, 1990). Detta är viktigt att belysa då 

tidigare studier visat att arbetsplatser vars organisation är mindre traditionellt hierarkisk 

och mer team-fokuserad, har en positiv inverkan på säkerheten i vården (Manser, 2009; 

Speroff et al., 2010).  

 

Vidare indikerar resultatet att arbetsplatserna präglas av en vårdkultur som accepterar 

sexuella trakasserier som en del av jobbet. Händelserna anmäldes sällan och det fanns brist 

på tilltro till att åtgärder skulle vidtas av chefer och överordnade om en anmälan 

genomfördes. Detta skulle kunna innebära att problemen kvarstår och den negativa 

vårdkulturen riskerar på så sätt att äventyra patientsäkerheten (Braithwaite et al., 2017). 

Sexuella trakasserier riskerar på så sätt att bli ett fortsatt problem på arbetsplatsen (Bloom, 

2018). Det är av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar om tendenser till en sådan 

vårdkultur finns då det är en del av hens professionella ansvar samt skyldighet enligt lag då 

det innebär en säkerhetsbrist i verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; SFS, 

2010:659). Resultatet tyder även på brister i organisationen då specifika riktlinjer för hur 

sexuella trakasserier ska hanteras saknades. Detta knyter an till sjuksköterskans 

kärnkompetens förbättringsarbete och kvalitetsutveckling där sjuksköterskan uppmanas att 

kritiskt reflektera över befintliga rutiner och vårdmiljön (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Det är även enligt Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) arbetsgivarens skyldighet 
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att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, något som resultatet i denna studie indikerar 

utgör en brist på arbetsplatserna. Att på olika sätt arbeta för en god arbetsmiljö och 

vårdkultur är av vikt då det kan främja sjuksköterskans välmående, leda till större 

engagemang och arbetstillfredsställelse och indirekt ha en positiv inverkan på 

organisationen som helhet och patienterna (Braithwaite et al., 2017; Cicolini et al., 2014). 

 

Som ovan nämnt framkom det flera exempel i resultatet på hur sjuksköterskor hanterade 

sexuella trakasserier i efterhand, exempelvis genom att berätta om händelsen för en kollega 

eller att låtsas som om ingenting. I några fall beskrevs individuella strategier för att minska 

risken för att bli utsatt för sexuella trakasserier, exempel på detta var att undvika smink, 

utmanande kläder eller att försöka undvika förövaren. Kollektiva strategier förekom i form 

av att man varnade varandra samt hanterade vissa patienter annorlunda för att förebygga 

händelser av sexuella trakasserier. Det är motiverat att diskutera hur sexuella trakasserier 

skulle kunna förebyggas på ett organisatoriskt plan, mot bakgrund av den information som 

tillhandahållits. Efter att ha tagit del av resultatet i denna litteraturstudie, samt grundat på 

egna erfarenheter, anser författaren till denna studie att arbetsplatserna inom vården, och 

vårdutbildningarna, kan bli bättre på att samtala om sexuella trakasserier. Genom att på ett 

tidigt stadie lyfta ämnet skulle fler sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal 

få kunskap om vad som är acceptabelt och inte samt få verktyg att hantera situationer som 

uppstår. Det kan även tänkas att det skulle bidra till att fler vågar lyfta problem som 

uppstår då resultatet visade på att få rapporterade händelser av sexuella trakasserier 

eftersom de inte fick stöd från överordnade och chefer. Detta diskuteras i en artikel av Bell, 

Campbell Quick och Cycyota (2003) som betonar vikten av att förebygga sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen genom primärprevention snarare än att hantera händelserna i 

efterhand, det vill säga genom sekundär- eller tertiärprevention. De argumenterar vidare 

för att man genom primärprevention av sexuella trakasserier kan gå till botten med 

problemet, detta genom att skapa en kultur där nolltolerans råder mot sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen genom fem förebyggande organisatoriska åtgärder (”Preventive 

Organizational Actions [POAs]. De åtgärder som beskrivs innefattar engagemang från 

högsta ledning, tydliga riktlinjer gällande nolltolerans mot sexuella trakasserier samt 

regelbunden utvärdering och utbildning till alla anställda. Vidare bör information ges till 

nyanställda om att arbetsplatsen tar ställning mot sexuella trakasserier, exempelvis genom 

skyltar och informationsblad. Synen på sexuella trakasserier som icke-acceptabel behöver 

därmed genomsyra hela organisationen, enligt artikeln. Att utbildning och träning kan 

påverka attityderna gällande sexuella trakasserier styrks även i en annan studie av Antecol 

och Cobb-Clark (2003). Resultatet visade att utbildning i sexuella trakasserier ökade 

benägenheten, särskilt bland män, att klassificera händelser av exempelvis oönskade 

sexuella närmanden, yttranden och oönskad beröring som sexuella trakasserier. Mot 

bakgrund av detta är det, enligt författaren till denna litteraturöversikt, motiverat att både 

sjuksköterskestudenter i grundutbildningen, samt sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal på arbetsplatsen, utbildas i och får ökad kunskap om sexuella 

trakasserier. 

 

Något som förvånade mig som författare till detta arbete var tendensen att undvika 

begreppet sexuella trakasserier, vilket återkom i flera av studierna. Anledningarna som 

framkom var att begreppet kunde indikera att en händelse var avsiktlig, vilket blev 

problematiskt om förövaren var en patient och än mer om patienten var kognitivt eller 

mentalt begränsad på något sätt. Denna del i resultatet skulle kunna tyda på en attityd som 

säger att patienter inte kan utsätta sjuksköterskor för sexuella trakasserier. Det är relevant 

att fundera över vilka konsekvenserna skulle kunna bli av detta synsätt. I en av studierna 
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görs en jämförelse mellan hur arbetsplatsen hanterar fysiskt våld (utan inslag av vad som 

skulle definieras som sexuella trakasserier) respektive sexuella trakasserier. Vidare 

beskrivs hur fysiskt våld alltid rapporterades då vårdgivarnas säkerhet kunde vara i fara. 

Vid händelser av sexuella trakasserier, å andra sidan, betonades vikten av att skydda 

patienten. Detta indikerar att fysiskt våld tas på större allvar än sexuella trakasserier och att 

klassa sexuella trakasserier som en typ av våld skulle möjligtvis kunna påverka hur 

allvarligt man ser på händelserna. Definitionerna av sexuella trakasserier (SFS, 2008:567; 

EEOC, 2018) betonar den subjektiva upplevelsen hos den som blir utsatt. Det vill säga, det 

är offret som avgör om sexuella trakasserier inträffat eller ej. Trots detta tyder resultatet på 

att det är andra aspekter som avgör huruvida sexuella trakasserier inträffat. Dessa gråzoner 

är enligt författaren till denna litteraturöversikt problematiskt eftersom sexuella trakasserier 

då riskerar att ignoreras. Vidare tyder det på att sexuella trakasserier är ett komplext 

problem som behöver förstås i sin specifika kontext.  

 

Metoddiskussion  

Då syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter av 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen tillämpades metoden allmän litteraturstudie. Denna 

metod ansågs bäst lämpad då det möjliggjorde en översikt om kunskapsläget (Kristensson, 

2014; Polit & Beck, 2017). Då det kan vara svårt för sjuksköterskan att hålla sig 

uppdaterad inom forskning, till följd av den stora mängd vetenskapliga artiklar som 

publiceras löpande, är dessa sammanfattningar av vikt för sjuksköterskans möjligheter att 

arbeta evidensbaserat (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson 2014). Då den allmänna 

litteraturstudien kan inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning, minskade risken 

att relevant information för att svara på syftet förbisågs (Forsberg & Wengström, 2016; 

Friberg, 2016) och resultatets trovärdighet kunde stärkas då de olika metoderna 

kompletterar varandra och ger bredd åt resultatet (Borglin, 2017). Eftersom syftet var att 

beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

hade det kunnat vara lämpligt att endast inkludera kvalitativa studier, det hade också höjt 

studiens validitet (Henricson, 2017). Dock hade detta inneburit att studierna hade 

genomförts på ett färre antal deltagare, vilket hade gett denna studie ett mindre underlag 

(Borglin, 2017; Friberg, 2016). Att svara på studiens syfte genom att använda en kvalitativ 

intervjustudie hade varit möjligt, då syftet fokuserar på upplevelser (Kristensson, 2014). 

Detta hade lett till att ett begränsat antal sjuksköterskors upplevelser och tankar 

inkluderats, dessutom endast från ett svenskt perspektiv i en avgränsad del av landet.  

 

En nackdel avseende val av metod var att antalet artiklar begränsades till att innefatta 10 

vetenskapliga artiklar. Detta kan ha inneburit ett sänkt evidensvärde för studien, jämfört 

med om en systematisk litteraturöversikt hade genomförts där sammanställning av all 

relevant forskning hade kunnat inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). Mängden data 

begränsades ytterligare då denna litteraturstudie genomfördes inom en begränsad tidsram. 

Under omständigheterna hade det dock inte varit möjligt att genomföra en systematisk 

litteraturstudie, till följd av den begränsade tidsramen. 

 

Litteratursökningar genomfördes i flera databaser vilket ökade chansen att finna relevanta 

artiklar som svarade på syftet samt stärker arbetets validitet och sensitivitet (Henricson, 

2017; Kristensson, 2014). Datainsamlingen till denna litteraturöversikt genomfördes 

genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed samt genom manuell sökning. 

Dessa ansågs relevanta då de innehåller en stor mängd artiklar (Kristensson, 2014). Vissa 

av artiklarna återkom i olika sökningar, i olika databaser med olika sökkombinationer, 
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vilket enligt Henricson (2017) stärker sensitiviteten ytterligare då det är en indikation på att 

sökstrategin var tillförlitlig i att hitta artiklar som var relevanta för ämnet.  

 

Vid sökning i internationella databaser används sökord på engelska. När man genomför en 

sökning är det enligt Henricson (2017) viktigt att ha i åtanke att sökordens innebörd kan 

förändras vid översättning. För att säkerställa att sökningen genererade artiklar relevanta 

för syftet sjuksköterskors upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

användes därför översättningsverktyget svensk MeSH. I de flesta fall överensstämde 

MeSH-termerna, som är indexord i databasen PubMed, med motsvarande system i 

CINAHL, CINAHL Headings. Vid handledningstillfället med bibliotekarie från 

Sophiahemmet högskola, specificerades sökningen genom att kombinera indexord och 

fritextsökning med booleska operatörerna AND och OR. Detta för att även inkludera 

artiklar som inte var indexerade under ämnesord, vilket stärker litteraturstudiens 

specificitet (Henricson, 2017). 

 

Med syftet att erhålla artiklar av hög kvalité, gjordes urvalet genom att endast inkludera 

artiklar skrivna på språk som författaren behärskar, i detta fall svenska och engelska. 

Vidare inkluderades endast originalartiklar publicerade mellan 2008 och 2018, som 

genomgått peer review, samt var etiskt försvarbara (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 

2017). Denna litteraturöversikt hade stor geografisk spridning genom att den baserades på 

studier från fyra olika världsdelar. En problematisk aspekt som togs i beaktande var att 

kulturella skillnader avseende synen på och hanterandet av sexuella trakasserier kunde 

finnas. Likaså skillnader gällande hälso- och sjukvårdens uppbyggnad med exempelvis 

mer, eller mindre, traditionella hierarkiska nivåer mellan professionerna. Dessa skillnader 

mellan länderna kan ha påverkat resultatet och försvårat möjligheten att dra generella 

slutsatser. Till en början fanns därför en tanke på att endast inkludera studier från Europa, 

Nordamerika och Australien. Dock hade detta inneburit att sökningen begränsats avsevärt 

samt att relevant data för att svara på syftet hade exkluderats. Då resultatet fokuserar på 

likheter mellan studierna anser författaren att viss generalisering ändå kan göras.  

 

I alla inkluderade artiklar utgjorde kvinnor majoriteten av sjuksköterskorna, och i 8 av dom 

motsvarade urvalet könsfördelningen avseende sjuksköterskor i Sverige och världen, där 

antalet män varierade mellan tio till 20 procent och antalet kvinnor mellan 80–90 procent. 

Detta stärker studiens reliabilitet då resultatet baseras på ett urval som är representativt för 

könsfördelningen inom sjuksköterskeyrket i världen.  

 

I tre av de inkluderade artiklarna var det inte enbart sjuksköterskor som utgjorde urvalet. 

Författaren till denna litteraturstudie har efter noggrant övervägande valt att inkludera 

dessa studier, då hen anser att syftet trots detta kunde uppnås. I en av dessa tre artiklar 

(Cogin & Fish, 2006) medverkade både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som 

informanter. Det var inte möjligt att utläsa vilka upplevelser som var kopplade till vilken 

grupp, dock ansågs sjuksköterskestudenternas upplevda erfarenheter vara av relevans för 

syftet då ett krav i studien var att de skulle ha minst sex månaders klinisk erfarenhet. 

Författaren till denna studie ansåg det vara av vikt att sjuksköterskestudenters upplevelser 

inkluderades då tidigare forskning, samt resultatet i denna studie, indikerar att händelser av 

sexuella trakasserier upplevs som mer negativa om du är yngre och /eller har mindre 

erfarenhet. Den andra studiens deltagare (Chen et al., 2009) bestod av 59 procent 

undersköterskor, 31 procent av sjuksköterskor samt tio procent av kontorister (”clerks”). 

Ingen uppdelning gjordes i resultatet avseende respondent, vilket skulle kunna sänka denna 

litteraturöversikts validitet. Dock gjordes bedömningen att undersköterskans upplevelser är 
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av relevans då det är vanligt att sjuksköterskestudenter under sin utbildningstid arbetar som 

undersköterskor. Att 10 procent utgjordes av kontorister kan ha sänkt studiens validitet. 

Dock poängterar författarna till studien att de valt att inkludera denna grupp då de, på den 

specifika arbetsplatsen, arbetade nära patienterna på liknande sätt som undersköterskorna. I 

den tredje artikeln (Nielsen et al., 2017) delades deltagarna upp i två grupper bestående av 

chefer och administrativ personal i den ena (”employees”) och sjuksköterskor och 

undersköterskor i den andra (”care workers”). Endast resultat som kunde härledas till 

gruppen av ”care workers” inkluderades i denna litteraturöversikt, där sjuksköterskor 

utgjorde majoritet. 

 

Då både sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter rör sig i samma miljö, 

samt arbetar patientnära med omvårdnad, ansågs dessa erfarenheter relevanta att inkludera. 

Det kan dock vara en aspekt som sänker denna litteraturöversikts validitet. Efter noggrann 

samt upprepad genomläsning av dessa artiklar är det av författarens uppfattning att dessa 

studier hade presenterat resultatet på ett sådant sätt att de erfarenheter som deltagarna hade 

gemensamt redovisades. De upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

som presenteras i denna litteraturöversikt kan möjligtvis även inkludera undersköterskors 

och sjuksköterskestudenters upplevelser, men icke desto mindre sjuksköterskors 

upplevelser. Det är möjligt att en utökning av tidsintervallet vad gäller publiceringsdatum 

hade kunnat möjliggöra inkludering av studier som endast tittat på sjuksköterskors 

upplevelser. Dock hade detta inneburit ett litteratururval med mindre relevans i tid, samt att 

relevant information för att svara på syftet hade uteblivit.  

 

För att stärka litteraturöversiktens vetenskapliga trovärdighet inkluderades endast artiklar 

av hög eller medelhög kvalitet (Kristensson, 2014) och alla inkluderade artiklar 

kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets kvalitetsbedömningsunderlag (Bilaga A). Att 

denna studie genomfördes med endast en författare kan ses som en begränsning i 

databearbetningen, då utvalda artiklar enligt Friberg (2017) bör granskas av två oberoende 

granskare. För att stärka upp trovärdigheten tog författaren hjälp av handledare och 

handledningsgrupp i sitt arbete med att välja ut artiklar samt kvalitetsgranska dessa, vilket 

enligt Henricson (2017) stärker studiens trovärdighet och validitet. 8 av artiklarna 

bedömdes hålla hög kvalitet och 2 av artiklarna medelhög kvalitet. Alla artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet exkluderades direkt. Vilket kvalitetsgranskningsprotokoll som 

används kan enligt Henricson (2017) påverka resultatets tillförlitlighet. Sophiahemmets 

kvalitetsbedömningsunderlag (Bilaga A) kunde ibland upplevas trubbigt då det var svårt att 

dra gränsen mellan hög- och medelhög kvalitet. Risken finns att subjektiva åsikter och 

brister i metodologiska kunskaper påverkade tillförlitligheten i bedömningen, då 

författaren till denna studie saknade erfarenhet av att utföra kvalitetsgranskning. 

 

Resultaten i de 10 vetenskapliga artiklarna som ansågs svara på syftet sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen bearbetades med hjälp av 

integrerad analys. Denna analysmetod ansågs lämplig då både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades, samt eftersom den gav möjlighet till överskådlighet. Vidare kunde 

dataanalysen genomföras i tre, tydliga steg, vilket stärker kvaliteten i dataanalysen genom 

att minska risken för systematiska fel samt att resultat väljs ut som bekräftar förförståelsen 

(Kristensson, 2014). Under hela analysprocessen eftersträvades ett neutralt förhållningssätt 

(Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström). Dock poängterar Polit och Beck (2017) att 

det inte går att utesluta att förförståelse kan ha påverkat dataanalysen och därmed 

resultatet. Då alla vetenskapliga artiklar som inkluderades var skrivna på engelska ställer 

detta även krav på översättarens engelskkunskaper och det även en risk att materialet 
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förvanskades vid översättning av studierna (Kjellström, 2017). För att motverka detta har 

författaren till denna litteraturöversikt läst artiklarna upprepade gånger, använt sig av 

lexikon samt diskuterat översättning med handledare och skolkamrater. Att dataanlysen 

genomfördes ensam kan ha ökat risken för att materialet förvanskades ytterligare. För att 

stärka validiteten i litteraturstudiens resultat togs därför hjälp av utomstående, i enlighet 

med Henricsons rekommendationer (2017). Detta skedde i form av regelbunden 

grupphandledning där både handledare och studiekamrater diskuterade analysen för att 

försäkra sig om att denna var grundad i data (Henricson, 2017).  

 

Då denna litteraturöversikt genomfördes av en författare, begränsades studien till att 

innefatta 10 vetenskapliga artiklar. Detta innebär att analysen utfördes på ett mindre 

underlag vilket i sin tur begränsade studiens omfattning. Då hälften av artiklarna var 

kvalitativa studier och ingen av studierna var randomiserade studier, brister 

generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 2016). Valet av metod kom dock att ge svar 

på denna litteraturstudies syfte då de valda artiklarna svarade på sjuksköterskors upplevda 

erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor erfar olika typer av sexuella trakasserier på arbetsplatsen från både läkare, 

kollegor, patienter och deras närstående. Händelserna gav upphov till negativa 

känsloreaktioner med påverkan på sjuksköterskans psykiska mående och 

arbetsprestationen som följd. För att hantera sexuella trakasserier var det vanligt att säga 

ifrån, berätta om händelsen för kollega, att låtsas som om ingenting hänt samt att undvika 

personen. Händelserna anmäldes sällan eftersom det ansågs meningslöst, sexuella 

trakasserier sågs som en del av jobbet samt att man inte visste hur eller till vem man skulle 

anmäla. Vidare upplevdes sexuella trakasserier som mer negativa om de kom från kollegor 

än om de kom från patienter, samt om sjuksköterskan var yngre och mer oerfaren. 

Resultatet indikerar att sexuella trakasserier kan leda till att sjuksköterskor sjukskriver sig 

samt slutligen lämnar sitt yrke. Då sexuella trakasserier på arbetsplatsen leder till en 

negativ påverkan på sjuksköterskans psykiska mående, försämrad arbetsprestation och 

arbetsmiljö samt försämrat teamarbete, utgör detta ett hinder för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och möjligheter att ta sitt professionella ansvar, vilket skulle kunna 

innebära negativa konsekvenser för patientsäkerheten.  

 

Fortsatta studier 

Framtida forskning skulle behövas för att tydligare kartlägga hur sexuella trakasserier tar 

sig uttryck inom hälso- och sjukvården och vilka konsekvenser det innebär för 

sjuksköterskan, patienten och vården som helhet. Då resultatet indikerar att arbetsplatserna 

inom vården har stor förbättringspotential gällande rutiner och riktlinjer, vore en 

kartläggning av hur hälso- och sjukvården i nuläget arbetar med dessa frågor av relevans. 

Vidare skulle fortsatta studier behövas för att ta fram strategier för förbättringsarbete, 

exempelvis genom att undersöka vilka hinder som finns för att hantera sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen samt hur sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan förebyggas. Tidigare 

forskning har även visat att olika resultat gällande sexuella trakasserier fås beroende på 

vilken metod som används, i vilken del av vården som studien utförs samt beroende på 

definition av begreppet. Detta tyder på att sexuella trakasserier måste förstås i ett 

sammanhang och motiverar framtida forskning, såväl kvalitativ som kvantitativ, inom 

separata delar av vården. Trots att internationell forskning gällande sjuksköterskors 
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upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatsen finns, saknas motsvarande studier i en 

svensk kontext, vilket även motiverar fortsatta studier inom ämnet i Sverige specifikt.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt kan bidra till att ge ökad förståelse för hur sjuksköterskor erfar och 

upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen, samt vilka konsekvenser det kan ha för den 

enskilda sjuksköterskan och i dess förlängning för arbetsmiljön, vårdkulturen, teamarbetet 

samt patientsäkerheten. Med stöd av denna studie görs sjuksköterskan medveten om vikten 

av att dessa problem lyfts fram. Då sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att bedriva 

en säker vård är det inte bara av vikt att förstå vad säker vård innebär, utan även vad som 

potentiellt hotar att en säker vård bedrivs, i detta fall sexuella trakasserier. Då resultatet 

visar att sexuella trakasserier är något som drabbar sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter oavsett var de arbetar, skulle kunskapen kunna tillämpas i flera 

vårdsammanhang. Denna studie skulle även kunna användas i utbildningssammanhang.  

Detta är av vikt då forskning indikerar att sexuella trakasserier upplevs som mer negativt 

för sjuksköterskestudenter, ju yngre sjuksköterskan är, samt ju mindre erfarenhet 

sjuksköterskan har. Trots detta är samtal kring problemet, enligt författarens erfarenheter, 

nästintill obefintligt under utbildningen. Att tidigt lyfta dessa potentiella problem skulle 

kunna tänkas bidra till att sjuksköterskorna blir bättre rustade för att hantera liknande 

situationer i framtiden samt uppmuntra till förbättringsarbete inom vårdverksamheten. 
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I 
 

  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

  Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och      

  kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

   
 

 

 

  

BILAGA A 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



II 
 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abou-ElWafa, 

AS., El-Gilany, 

AH., Abd-El-

Raouf, SE.,  

Abd-Elmouty, 

SM. & El-

Sayed, Rel-S. 

2015 

Egypten 

 

 

 

 

Workplace 

violence 

against 

emergency 

versus non-

emergency 

nurses in 

Mansoura 

university 

hospitals, 

Egypt. 

 

 

Uppskatta 

prevalensen av och 

riskfaktorer till 

olika typer av våld 

mot sjuksköterskor 

som arbetar på 

akutmottagning 

jämfört med 

sjuksköterskor som 

inte arbetar på 

akutmottagning. 

Omständigheter 

kring våld, typ av 

förövare samt 

offrens 

reaktioner/respons. 

Design: Kvantitativ design 

Urval: Sjuksköterskor som 

arbetat på akutmottagningen 

minst 1 år, samt sjuksköterskor 

som arbetat på avdelningar för 

internmedicin, på 

universitetssjukhuset i mansoura 

Datainsamling: Tvärsnittsstudie 

med frågeformuläret 

“Workplace violence in the 

health care sector”, modifierad 

enligt arabisk version. 

Analys: Statistisk analys enligt 

SPSS 16.0. Jämförelse av 

katogorisk data genom Chi-

square test och T test. 

 

275 

(11) 

 

 

Att arbeta på akutmottagningen, arbeta skift, 

yngre ålder och antalet kollegor korrelerade med 

Sexuella trakasserier (ST). 

 

Kollegor var vanligaste förövaren vid ST 

 

De vanligaste responserna efter ST var att låtsas 

att det aldrig hänt och att säga till personen att 

sluta.  

 

Av alla deltagare rapporterade de som utsatts för 

ST högst gällande alla stress-variabler/reaktioner 

på våldet: Återkommande minnen, tankar på och 

bilder av händelsen; Undvika att tänka på eller 

prata om händelsen; vara super-alert och på sin 

vakt samt känslan av att allt man gjorde var en 

möda. 

 

Endast 3,6 procent av ST-utsatta rapporterade 

händelsen till högre uppsatta kollegor. 

 

 

P 

I 

 

 

 

Matris över inkluderade artiklar. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

BILAGA B 



III 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chen, WC., 

Hwu, HG. & 

Wang, JD 

2013 

Taiwan 

Hospital Staff 

Responses to 

Workplace 

violence in a 

Psychiatric 

Hospital in 

Taiwan 

Kartlägga 

reaktioner på 

arbetsplatsvåld, 

hantering av 

våldsamma 

patienter och 

rapporteringsbetee

nden 

Design: Kvantitativ design 

Urval: Sjuksköterskor, 

undersköterskor och sekreterare 

som arbetar på ett mentalsjukhus 

med ca 2400 patienter i Taiwan. 

Majoriteten var undersköterskor 

(60 %) och sjuksköterskor (30 

%). 10 procent var sekreterare 

Datainsamling: Tvärsnittsstudie 

med frågeformuläret 

“Workplace violence in the 

health care sector”  

Analys: Statistisk analys enligt 

SAS 8.2. Multipelvärdering 

genomfördes enligt Bonferroni-

Holms metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

(9) 

Vanligaste responserna efter sexuella 

trakasserier (ST) var att berätta för överordnade, 

säga till personen att sluta, berätta för 

vänner/familj/kollegor. 

 

De som utsatts för ST berättade om händelsen 

oftare för högre uppsatta kollegor än de som 

utsatts för andra typer av våld. En formell 

anmälan gjordes endast i 5 procent av fallen. 

 

De vanligaste anledningarna till att inte 

rapportera ST var känslor av skam och skuld 

samt att det var meningslöst att rapportera. 

 

P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



IV 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Cogin, J. & 

Fish, A.  

2009 

Australien 

Sexual 

harassment – 

a touchy 

subject for 

nurses 

Undersöka 

prevalensen av 

sexuella 

trakasserier bland 

sjuksköterskor och 

de miljörelaterade 

faktorerna som 

bidrar till 

frekvensen av 

sexuella 

trakasserier 

Design: Mixad metod 

Urval: Yrkesverksamma 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som 

spenderat minst 6 månader 

kliniskt.  

Datainsamling: Frågeformulär 

och semi-strukturerade 

djupintervjuer  

Analys: Kvantitativa delen 

bestod av tre fyra steg: 

Beskrivande statistik, 

faktoranalys och strukturell 

ekvationsmodellering (SEM). I 

det sista steget jämfördes den 

kvantitativa datan med 

intervjuerna. 

Kvalitativ del: Innehållsanalys 

 

23 

(-) 

Frågeformulär: 

ST var mer vanligt förekommande för 

sjuksköterskestudenter än för legitimerade 

sjuksköterskor.  

Patienter främsta förövaren. 

 

Intervjuer: 

Läkare främsta förövaren 

Skillnad i konsekvenser av ST beroende på 

förövare: 

Att uppleva känsla av sårbarhet, skam och 

förnedring var mer förknippat med ST från 

läkare än från patienter. Dock beskrev 

sjuksköterskorna ST från patienter på daglig 

basis. Sjuksköterskor upplever begränsade 

resurser att sätta gränser gentemot läkare, till 

följd av att läkare sågs som högre upp i 

makthierarkin. Eftersom sjuksköterskan har en 

viss makt över patienten, så är känslan av 

kontroll större. Som följd var det vanligt att på 

olika sätt undvika förövaren 

 

 

P & K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



V 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Higgins, A., 

Barker, P. & M. 

Begley, C.  

2008 

Irland 

Clients with 

mental health 

problems who 

sexualize the 

nurse-client 

encounter: the 

nursing 

discourse 

 

Utforska psykiatri-

sjuksköterskors 

reaktioner på 

patienter som 

sexualiserar 

vårdmötet 

Design: Kvalitativ design 

Urval: 27 

psykiatrisjuksköterskor (10 män 

och 17 kvinnor) som arbetade på 

ett mentalsjukhus i Irland. 

Erfarenhet <1 till >20 år, ålder 

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Enligt metoden Grundad 

teori (Grounded theory) 

 

27 

(-) 

Vanligaste typen av sexuella trakasserier (ST) 

var kommentarer, frågor och/eller fysisk 

beröring 

 

Synen på ST varierade beroende på om 

patienten var medveten om det eller ej  

 

Händelserna var förknippade med känsla av 

sårbarhet, rädsla och oro för sin säkerhet 

 

Kvinnorna var oftare rädda för sin fysiska 

säkerhet medan männen var rädda för att bli 

anklagade och förlora jobbet. 

 

Strategier efter/hantering av ST: Hänvisa till vad 

som är professionellt; använda humor; informera 

patienten att beteendet inte är okej; fysiskt 

undvika patienten; förflyttning till kollega; ökad 

synlighet; dokumentering; varna kollegor. 

 

 

 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VI 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lamesoo, K.  

2013 

Estland 

 

 

 

 

”Some 

Things Are 

Just More 

Permissible 

for Men”: 

Estonian 

Nurses’ 

Interpretation

s of Sexual 

Harassment 

 

Hur sjuksköterskor 

beskriver och 

tolkar sexuella 

trakasserier i sitt 

dagliga arbete 

Design: Kvalitativ design 

Urval: 21 kvinnliga 

sjuksköterskor mellan 21-55 år 

som arbetar på något av 10 

sjukhus i sex städer i Estland. 

Minst 2 års erfarenhet. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades 

anonymt.  

Analys: Enligt metoden Grundad 

Teori (Grounded Theory) 

 

21 

(-) 

Sjuksköterskorna tolkade sexuella trakasserier 

(ST) inom ramarna för en hierarkisk miljö, med 

läkare i toppen, patienterna i botten, och 

sjuksköterskorna i mitten.  

 

Deltagarna upplevde makten över patienterna i 

form av en respekt gentemot sjuksköterskorna. 

Manliga läkare ansågs ha mer respekt för 

kvinnliga läkare än för sjuksköterskorna. 

Följaktligen upplevdes ST från läkare som mer 

stötande än från patienter. 

 

Deltagarna skilde på flirt och ST där flirtande 

från patienter ansågs mer stötande än från 

läkare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

II 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VII 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

MacKusick, C. 

& Minick, P.  

2010 

USA 

 

Why Are 

Nurses 

Leaving? 

Findings 

From an 

Initial 

Qualitative 

Study on 

Nursing 

Attrition 

Identifiera faktorer 

som påverkar 

legitimerade 

sjuksköterskor att 

lämna sitt yrke 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Minst ett års klinisk 

arbetserfarenhet som 

sjuksköterska och inte arbetat 

som sjuksköterska senaste 6 

månaderna. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tolkningsfenomenologi 

enligt Heideggers modell. 

 

10  

(-) 

Sexuella trakasserier (ST) beskrevs som en del 

av ett ”unfriendly workplace”, och var en 

anledningatill att sjuksköterskorna lämnat yrket.  

 

Läkare beskrevs som förövaren.  

 

Händelserna var förknippade med känslor av 

förtryck och maktlöshet. Upplevelser av att inte 

bli tagen på allvar av arbetsplatsansvarig och att 

opassande beteenden accepterades. 

Sjuksköterskorna upplevde känslan av att inte 

blir tagen på allvar som värre än själva 

trakasserierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VIII 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Mensah Boafo, 

I., Hancock, P. 

& Gringart, E. 

2016 

Australien 

Sources, 

incidence and 

effects of 

non-physical 

workplace 

violence 

against nurses 

in Ghana 

Dokumentera 

frekvensen av, 

källan till samt 

effekterna av 

verbala övergrepp 

och sexuella 

trakasserier mot 

sjuksköterskor i 

Ghana 

 

Design: Kvantitativ design 

Urval: 592 utbildade 

sjuksköterskor med minst 12 

månaders erfarenhet valdes ut 

genom randomisering. Ca 80 

procent kvinnor och 20 procent 

män. 

Datainsamling: Tvärsnittsstudie 

med frågeformuläret 

“Workplace violence in the 

health care sector” 

Analys: Statistisk analys enligt 

SPSS version 20. Deskriptiv 

statistik ordnades enligt 

nummer, procent, medelvärde 

och standardavvikelse. 

Jämförelse av kategorisk data 

genom Chi-square test.  

592 

(93) 

ST skedde främst inom sjukhuset. 90 procent av 

offren var kvinnor, ju yngre desto större risk att 

utsättas. 

 

Förövaren var oftast läkare. 

 

Vanligaste reaktionerna var att säga till personen 

att sluta, försvara sig fysiskt, berätta för kollega 

och att inte göra någonting.  

 

Att anmäla händelserna utgjorde 4,2 procent av 

reaktionerna. Anledningar till att inte anmäla var 

att det ansågs oviktigt, man visste inte till vem 

man ska rapportera, känsla av skam, tron att det 

inte skulle göra skillnad, det sågs som en del av 

arbetet, rädsla för negativa konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



IX 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Najafi, F., 

Fallahi-

Khoshknab, M., 

Ahmadi, F., 

Dalvani, A. & 

Rahgozar, M.  

2016 

Iran 

Human 

dignity and 

professional 

reputation 

under threat. 

Iranian 

Nurses’ 

experiences 

of workplace 

violence 

Utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av våld 

på arbetsplatsen 

utfört av patienter, 

patienters 

närstående, 

kollegor och 

överordnade 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor med minst sex 

månaders klinisk erfarenhet på 

nio statliga och privata sjukhus i 

Teheran, Iran. Urvalet 

genomfördes så att maximal 

variation kunde uppnås. 

Datainsamling: Ostrukturerade 

djup-intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: Baserat på Graneheims 

och Lundmans 

rekommendationer (2004). 

Materialet analyserades genom 

MAXQDA10.   

 

 

 

 

 

 

 

22 

(-) 

Sexuella trakasserier (ST) benämndes av 

deltagare som ”honor insults” då begreppet 

sexual harassment i iransk kultur har en starkt 

negativ association (enligt författarna).  

 

ST upplevdes i verbal och icke-verbal 

(exempelvis blickar och beröring) form, vilket 

upplevdes som ett hot mot deras värdighet och 

rykte som legitimerade sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna undvek smink för att minska 

risken för att utsättas för ST 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



X 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nielsen, M. B. 

D., Kjaer, S., 

Aldrich, P. T., 

E.H. Madsen, I., 

K. Friborg, M., 

Rugulies, R. & 

P. Folker, A.  

2017 

Danmark 

Sexual 

harassment in 

care work – 

Dilemmas 

and 

consequences

: A qualitative 

investigation 

Undersöka 

vårdpersonals 

erfarenheter och 

hantering av 

sexuella 

trakasserier från 

patienter 

Design: Kvalitativ design 

Urval:, Vårdpersonal 

(sjuksköterskor och 

undersköterskor) samt övriga 

anställda (chefer och fack- och 

skyddsombud från olika typer av 

vårdinrättningar). Majoriteten 

var sjuksköterskor.  

Datainsamling: Två semi-

strukturerade gruppintervjuer på 

varje arbetsplats. En för 

vårdpersonal och en för chefer, 

skydds- och fackombud. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

fältanteckningar gjordes. 

Analys: Tematisk analys enligt 

”Template analysis” 

 

 

39 

(-) 

Deltagarna skilde på avsiktliga och oavsiktliga 

beteenden, där de tidigare uppfattades som mer 

negativt. De använde därför sällan begreppet 

sexuella trakasserier (ST) då det uppfattades 

som om händelsen var avsiktlig.  

 

Yngre vårdpersonal löpte större risk att utsättas 

för ST och det inträffade oftast vid patientnära 

arbete. 

 

Efter ST upplevdes känslor av rädsla och chock 

följt av osäkerhet och maktlöshet. Skam och 

skuld för att inte kunna slutföra sitt 

professionella arbete. Emotionell överbelastning 

kunde leda till att man inte orkade gå till jobbet. 

 

ST hanterades genom att sätta gränser, överföra 

patient till kollega, använda humor, undvika 

patienter, få stöd från kollegor. Arbetsplatserna 

beskrevs ha brist på tydliga riktlinjer, händelser 

av ST hanterades från gång till gång och få 

anmälde händelserna. ST beskrevs som 

normaliserat. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



XI 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tekin, Y. E. & 

Bulut, H.  

2014 

Turkiet 

 

Verbal, 

Physical and 

Sexual Abuse 

Status 

Against 

Operating 

Room Nurses 

in Turkey 

Kartlägga 

(determine) de 

verbala, fysiska 

och sexuella 

övergrepp som 

sjuksköterskor 

exponeras för i 

operationsrummet 

Design: Kvantitativ design 

Urval: Arbetande 

operationssjuksköterskor från 16 

statliga sjukhus, 4 

universitetssjukhus och 12 

privatsjukhus. 

Datainsamling: 

Frågeformulär/Enkätundersökni

ng 

Analys: Statistisk analys enligt 

SPSS 15.0. Deskriptiv statistik 

ordnades enligt nummer, 

procent, medelvärde och 

standardavvikelse. Jämförelse av 

katogorisk data genom Chi-

square test och T test 

380 

(-195) 

Sexuella trakasserier (ST) förekom dagtid och 

utfördes främst av läkare i form av oönskade 

sexuella skämt, frågor eller ord. 

 

ST upplevdes ha en negativ påverkan på 

relationen till kollegor och ledde till nedsatt 

arbetsprestation och tankar på att sluta arbeta. 

 

Känslor efter ST var ilska, skam, förnedring, 

förvåning och sorgsenhet. 

 

Vanligaste reaktionerna på ST var att låtsas som 

om ingenting hänt, prata med personen, 

distansera sig från personen och rapportera 

händelsen. 

 

Rapporteringsförekomst var lägst för sexuella 

trakasserier. 

 

P 

II 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


