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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Sexuella trakasserier från patienter är vanligt inom sjukhusvärlden. Detta kan
påverka omvårdnadsarbetet negativt eftersom en bra relation mellan sjuksköterska och patient
grundas på en ömsesidig förståelse och respekt. Sexuella trakasserier definieras och beskrivs
olika, men upplevelsen ägs av individen som drabbas. En ojämn maktfördelning och synen på
den kvinnliga sjuksköterskan som sexsymbol, tros vara bakomliggande orsaker.
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av och reaktioner på
sexuella trakasserier från patienterna.
Metod: En systematisk litteraturstudie användes som metod. Sökningar utfördes i databaserna
Cinahl, Pubmed och PsycINFO och i sökmotorn ELIN@Kalmar. Sju funna artiklar valdes ut,
kvalitetsgranskades och analyserades.
Resultat: Fyra huvudteman identifierades. Resultaten visade att sjuksköterskorna upplevde
patienternas trakasserier som skrämmande. De kände sig kränkta, ledsna och besvikna. Deras
professionella roll gick förlorad och deras känsla av ensamhet och förlust av kontroll
medförde ett stort behov av stöd. Sjuksköterskornas reaktioner blev passiva eller aktiva.
Skillnaden mellan reaktionerna visade sig i sjuksköterskornas beteende mot och bemötande av
patienterna som trakasserade dem.
Slutsats: Sexuella trakasserier medför fysiska och psykiska påfrestningar för de utsatta
sjuksköterskorna. Mer forskning på området kan ge en bättre bild av hur sjuksköterskornas
arbetssituation påverkas. En kartläggning över hur patientsäkerheten och vårdkvaliteten
påverkas behövs.
Nyckelord: Sjuksköterske- patientrelationen, sexuella trakasserier, upplevelser, reaktioner
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Inledning

Som blivande sjuksköterskor har vi reflekterat mycket över sjuksköterskerollen. Vi har ställt

oss frågan om genusperspektivet har någon betydelse för vår framtida yrkesroll. I sitt arbete

möter sjuksköterskan såväl manliga som kvinnliga patienter. I vissa fall kan patienter bete sig

oanständigt. I värsta fall kan detta ta sig uttryck i sexuella ofredanden eller trakasserier. Under

utbildningens gång har vi studenter vid flera tillfällen, i samband med reflektioner, tagit upp

olika situationer där patientens beteende upplevts som ofredande eller sexuellt trakasseri. Vi

valde att belysa frågan om sexuella trakasserier då detta problem enligt oss fått för litet

utrymme under utbildningen och berörts oförtjänt lite även i kurslitteraturen. Dessutom har vi

upplevt att ämnet inte diskuteras på våra arbetsplatser.

Bakgrund

Definition av sexuella trakasserier

Enligt Hagman (1988) är begreppet sexuella trakasserier en direktöversättning från det

engelska begreppet ”sexual harassment”. Vilka upplevelser eller ovälkomna uppträdanden

som klassas som sexuella trakasserier, kan vara svårt att beskriva eftersom de oftast är subtila.

Det kan vara kroppsspråk, tonläge på rösten eller skillnader i agerande om den som utsätts är

ensam med förövaren.

EU-kommissionens definition

Enligt EU- kommissionens (European Commission, 1998) definition av sexuella trakasserier

innebär det sexuellt uppträdande som är ovälkommet på grund av kön. Detta kan påverka

kvinnors och mäns integritet på arbetsplatsen och skapa en fientlig och förnedrande

arbetsmiljö. Varje individ avgör själv vilket uppträdande som kan accepteras eller vad som är

kränkande. Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier om den som står för

beteendet fortsätter, trots att det är klargjort från mottagaren att den sexuella

uppmärksamheten är oönskad och kränkande.

Diskrimineringsombudsmannens definition

Sexuella trakasserier är ett sexuellt uppträdande som kränker en annan person. Det kan vara

beröringar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella

trakasserier skiljer sig från en vanlig flirt eftersom de är ovälkomna. Det är också den utsatte
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som avgör vad som upplevs som kränkande och vad som gör att till exempel arbetsplatsen

känns otrygg (Diskrimineringsombudsmannen, 2009).

Arbetsmiljöverkets definition

Arbetsmiljöverket (2007) definierar sexuella trakasserier som ovälkomna handlingar eller

kränkande anspelningar kring sådant som förknippas med sex och kränker integriteten. Det

kan gälla nedsättande och förlöjligande åsikter om kvinnor och män i allmänhet eller i det

specifika yrket.

Lagar och författningar gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I dag finns det lagstiftning mot sexuella trakasserier där målet är att förebygga problemet.

Enligt Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) regler om sexuella trakasserier i arbetslivet, har

arbetsgivaren skyldighet att vidta förhindrande och förebyggande åtgärder om arbetstagaren

utsätts för sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en färdig

beredskap för att ta hand om problemet, om det uppstår. Om arbetsgivaren får kännedom om

att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier skall omständigheterna kring dessa

utredas och åtgärder ska vidtas för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier. Om

arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter är arbetsgivaren enligt lag skyldig att betala

skadestånd till den utsatta. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) skall miljön på

arbetsplatsen vara sådan att sexuella trakasserier inte kan uppstå. En uppsägning kan enligt

Lagen om Anställningsskydd (SFS 1982:80) betraktas som framprovocerad av arbetsgivaren

om en arbetstagare lämnar sin anställning på grund av sexuella trakasserier.

Förekomst av sexuella trakasserier

Enligt Hagman (1994) uppmärksammades förekomsten av sexuella trakasserier mot kvinnor i

arbetslivet först i mitten på 80-talet. Under våren 1992 presenterades två undersökningar vid

Stockholms universitet som visade att många kvinnor i arbetslivet utsätts för sexuella

trakasserier.

Arbetsmiljöverket undersöker förekomsten av sexuella trakasserier vartannat år. Fokus ligger

på sexuella trakasserier från personer som befinner sig på arbetsplatsen, till exempel patienter,

elever eller passagerare och omfattar både män och kvinnor mellan 16-64 år. Resultatet från

den genomförda undersökningen år 2007, visade att sexuella trakasserier betydligt oftare

drabbar kvinnor än män. De mest drabbade var kvinnor i åldern 16-29 år. Rapporten visade att

hälften av deltagarna i en undersökning som arbetade inom vården, uppgav att de upplevda
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trakasserierna hade begåtts av patienterna (Arbetsmiljöverket, 2007). Förhållandena var

snarlika även i den undersökning, som genomfördes 2005 vilket eventuellt kan tyda på att

situationen är oförändrad (Arbetsmiljöverket, 2005).

Libbus och Bowman (1994) visade i sin studie att över två tredjedelar av de sjuksköterskor

som deltog i undersökningen hade upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen och att de

vanligaste förövarna var manliga patienter.

Orsaker till sexuella trakasserier

Enligt Hagman (1994) är en av de viktigaste orsakerna till sexuella trakasserier en obalans i

makt och inflytande mellan kvinnor och män. Om mannen inte har makt, kan han genom

sexuella trakasserier få kvinnan att känna sig maktlös. Han vinner då kontroll över kvinnan

och minskar sin egen känsla av maktlöshet. Sexuella trakasserier är ett av de mest känsliga

problem som kan finnas på arbetsplatsen. Vidare skriver Hagman (1996) att kvinnor och män

har delade meningar om vad sexuella trakasserier är eftersom få män har blivit sexuellt

trakasserade. Män har därför ofta svårt att förstå de negativa känslor som oönskad sexuell

uppmärksamhet kan väcka, vilket kan leda till att män bagatelliserar problemet.

Konsekvenser av sexuella trakasserier

När det gäller sjuksköterskeyrket påvisade Libbus och Bowmans (1994) studie att sexuella

trakasserier från patienter allvarligt påverkar sjuksköterskornas prestation och effektivitet.

Sjuksköterskorna rapporterade att de upplevde att sexuella trakasserier påverkade deras

arbetsförmåga generellt och påverkade deras arbete med övriga patienter. På grund av

sexuella trakasserier sjönk sjuksköterskornas beslutsförmåga, arbetsmoral, prestationsförmåga

och effektivitet. I slutändan drabbades produktiviteten vilket i sin tur påverkade

vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Studien visade även att en viktig uppgift för chefen är

att upptäcka, motverka och eliminera sexuella trakasserier på avdelningen och sjukhuset.

Orsaker till att få anmäler sexuella trakasserier

Förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, är svåra att mäta. Att

sexuella trakasserier förblir oupptäckta kan ha många orsaker. En del kvinnor ser det inte som

att de är utsatta för trakasserier. De betraktar till exempel ovälkomna sexuella närmande som

en oundviklig del av deras liv, något som kvinnor måste leva med. En del kvinnor ser sexuella

trakasserier som sitt personliga problem i relation till mannen som står för trakasserierna, de
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lägger skulden på sig själva och söker därför inte hjälp. Begreppet tolkas olika och gränsen

för vad som upplevs som kränkande är subjektiv (Hagman, 1994).

Enligt JämO:s (2006) kunskapsöversikt visar forskning att många kvinnor som utsätts för

sexuella trakasserier väljer att inte berätta om incidenten för någon på arbetsplatsen. En av

anledningarna till detta uppges vara, att det inte kommer att leda till någon förbättring eller så

anser kvinnorna att det bara angår dem själva. Andra anledningar kan vara att de utsatta

saknar förtroende för någon, de är rädda att det kan leda till en försämring på arbetsplatsen, att

trakasserierna kommer att förvärras eller att de inte ska tas på allvar. De är rädda för att inte

bli trodda eftersom andra som har berättat om trakasserier för någon på arbetsplatsen, har

bemötts med tystnad och misstroende. Andra uppger att de inte fått det stöd som de behövt

eller att inga åtgärder vidtogs för att stoppa beteendet.

Strategier för problemhantering

Att sätta tydliga gränser upplever många som svårt. De som gör det riskerar att mötas av

negativa reaktioner och bli anklagade för att sprida dålig stämning på arbetsplatsen.

Situationen förbättras inte alltid för dem som säger ifrån. Att undvika den som trakasserar, att

skämta bort problemet eller försöka att inte låtsas om trakasserierna verkar vara lika vanliga

strategier hos de utsatta som att säga ifrån (JämO, 2006).

Genusperspektiv

Hammarström (2004) beskriver begreppet genus som det sociala könet. Detta handlar om

innebörden av att vara kvinna eller man i olika samhällen. Manlighet och kvinnlighet skapas

genom de ideal, normer och förväntningar som finns i samhället. Dessa är dock beroende av

tid och plats. Fokus ligger på hur maktrelationerna mellan kvinnor och män i samhället

påverkar kvinnors respektive mäns hälsa och liv. Orsaken till kvinnors passiva reaktioner på

sexuella trakasserier kan delvis förklaras med hjälp av invanda könsroller. När trakasserierna

har pågått en längre tid sker en normaliseringsprocess, vilket innebär att trakasserierna blir en

normal del av kvinnans situation. Detta kan kränka kvinnans integritet och förminska hennes

självkänsla. Som en överlevnadsstrategi anpassar hon sig till trakasserierna, hon lägger oftast

skulden på sig själv och känner skam över situationen. Genom trakasserierna får män fram sin

manlighet och kan därigenom utöva makt över kvinnan. Enligt Strömberg och Eriksson

(2006) har vård och omhändertagande av sjuka och gamla varit kvinnans uppgift. Det finns ett

samband mellan sjuksköterskans arbete och den goda moderns arbete i familjen. Kvinnorna
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som vårdade var underordnade männen. Förhållandet mellan kvinnor och män är

asymmetriskt och hierarkiskt, det vill säga att det kännetecknas av ett maktförhållande, där

män har makten medan kvinnor är underordnade. Forskningen har visat, att sjuksköterskor

självmant gör sig osynliga inför patienter och anhöriga. Detta lyfter tydligt fram den svaga

självbild som sjuksköterskorna i vården ofta har. Sjuksköterskan lägger ansvaret på sig själv

för att finna sätt och vägar att stå ut med svåra situationer och hantera problem. I sitt arbete är

sjuksköterskan emotionellt involverad. Hon förväntas kunna lära sig kontrollera sina känslor

på ett professionellt sätt. Omvårdnaden måste genomföras oberoende av patientens beteende

eller andra omständigheter.

Samhällets syn på sjuksköterskerollen

Enligt Strömberg och Eriksson (2006) har bilden av sjuksköterskeyrket förändrats genom

åren. Sjuksköterskeyrket förknippas med omsorg och kvinnlighet. Kvinnan som valde att

utbilda sig till sjuksköterska på 1800 – talet var ogift och skulle ägna sitt liv åt att vårda sjuka.

Hur yrket uppfattas har påverkats av olika faktorer i samhället. Bland annat har litteratur, tv

och filmer haft stor inverkan på bilden av sjuksköterskeyrket. På 50-talet framställdes den

kvinnliga sjuksköterskan inom media utifrån de normer som gällde för hemarbetande kvinnor.

Under 60-talet förmedlades en bild av att sjuksköterskan inte behövde någon avancerad

utbildning och att sjuksköterskorna inte använder sig av teoretiska kunskaper i sitt arbete. De

ansågs dessutom ha svag empati och sakna initiativförmåga. Den kvinnliga sjuksköterskan

framställs även som sexsymbol. I dagens media är det självklart att sjuksköterskorna är unga,

vackra kvinnor, klädda i en figursydd vit klänning med en liten vit mössa på huvudet.

Sjuksköterskornas fysiska företräden och kvinnlighet förstärks med kläder, frisyrer, smink

och smycken. Att sjuksköterskor utför ett kompetent arbete som består av omsorg, omvårdnad

och utför olika vårdhandlingar ingår inte i mediabilden. Hon utför i själva verket ett arbete

som kräver stor skicklighet och professionalitet, där uppgiften är att skydda patienten och

bevara dennes värdighet. Detta är svårt att förena med den bild, som media förmedlar av

sjuksköterskeyrket.

Relationen mellan sjuksköterska och patient

Centralt i omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees omvårdnadsteori är samspelet mellan

sjuksköterska och patient. Travelbee talar om en interaktionsprocess, som börjar i det första

mötet, där båda personerna får ett intryck av varandra. Sjuksköterskan möter patienten som en

unik individ (Jahren Kristoffersen, 2006; Kirkevold, 2000; Marriner Tomey, 2006). Patienten
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förhåller sig till sjuksköterskan utifrån sina förväntningar och tidigare erfarenheter av möten

med sjuksköterskor. Med tiden utvecklas en relation, som baseras på den kontakt som har

etablerats mellan de två personerna (Eide & Eide, 2007; Jahren Kristoffersen, 2006). För att

relationen skall kunna utvecklas optimalt är det viktigt att båda visar varandra empati och

förstår varandra på en psykologisk nivå, det vill säga genom att dela varandras tankar och

känslor (Jahren Kristoffersen, 2006; Marriner Tomey, 2006). Om relationen bygger på en

ömsesidig förståelse och kontakt med varandra, blir det lättare för sjuksköterskan att utföra

omvårdnadsåtgärder utifrån patientens behov (Eide & Eide, 2007; Jahren Kristoffersen,

2006). Om någon av dessa grundstenar fattas försvagas däremot relationen och

sjuksköterskans arbete försvåras (Jahren Kristoffersen, 2006).

Sjuksköterskans arbete i den patientnära omvårdnaden

Scheel (1996) skriver att det kan medföra stora problem för yrkesrollen och för

sjuksköterskan själv då omvårdnadsarbetet knyts till kvinnans husmorsroll. Dagens sjukvård

kräver kunskaper och insikter på hög nivå av de professionella vårdgivarna. Sjuksköterskan

behöver kunskap för att kunna utföra sitt arbete och för att patienten ska få bästa tänkbara

vård. Professionell omvårdnad omfattar både teori om hälsa, sjukdom, prevention, egenvård,

omsorg samt förmåga att reflektera över och använda teorier i konkreta situationer. Begreppet

professionell omvårdnad definieras som förmåga att förvärva kunskaper om människor och

mänskliga problem. Att vara professionell inom vården innebär att visa omsorg, empati och

medmänsklighet för patienten. Att visa omsorg innebär att vara till för den andra, att göra den

andra väl. Empati innebär att ha inlevelseförmåga, förmåga att sätta sig in i patientens

situation samt att kunna förstå dennes känslor. Mänskliga känslor, upplevelser och etiska

problemställningar är av avgörande betydelse för god omvårdnad.

Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) är empati, självkännedom och kunskap

betydelsefulla hjälpmedel för att sjuksköterskan skall kunna hjälpa patienten. Att utgå ifrån

patientens behov och upplevelser är viktigt. Sjuksköterskan och patienten är involverade och

engagerade i omvårdnaden med sin kroppslighet vilket gör att omvårdnadssituationen erfars

genom kroppsliga sinnesintryck. Ord, tal, mimik, gester och rörelser är mänskliga kroppsliga

uttrycksformer, som förmedlar vad som rör sig inom patienten och sjuksköterskan.

Sjuksköterskan kan förstå vad som ligger bakom patientens reaktion, upplevelser och uttryck

genom sina intellektuella och kognitiva kunskaper. Ett sätt för sjuksköterskan att förstå sina

egna känslor och reaktioner är att förstå sina egna intellektuella dimensioner. Det är viktigt för
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sjuksköterskan att inte blanda ihop sina egna känslor med patientens. Hon måste kunna skilja

mellan känslor som väckts av patienten och de känslor hon har från tidigare erfarenheter. Om

sjuksköterskan reagerar oprofessionellt kan det bero på att patientens beteende gör henne själv

ångestfylld och osäker vilket leder till att hon inte kan använda sina känslor konstruktivt. Men

om sjuksköterskan har upplevt liknande känslor tidigare och bearbetat dem, kan de användas

för att lättare förstå patienten.

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) är det viktigt, att

sjuksköterskan i sitt arbete utgår ifrån en humanistisk människosyn, visar omsorg och respekt

för patientens autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan skall även ha en helhetssyn

och ett etiskt förhållningssätt. Enligt ICN:s etiska kod styrs sjuksköterskans arbete utifrån fyra

grundläggande kriterier, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt

lindra lidande.

Enligt Scheel (1996) används ibland begreppet asymmetriskt förhållande i litteraturen om

förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten. Ett sådant förhållande kan ha hämmande

effekt på personer som befinner sig i en svag situation. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår

patientens upplevelser och erfarenhet, till exempel i samband med konkreta

omvårdnadssituationer. Det är även viktigt att sjuksköterskan tillsammans med patienten

försöker göra den gemensamma omvårdnadssituationen så meningsfull som möjligt. Enligt

Scheels (1996) tolkning av Lögstrup, kan sjuksköterskan väcka en god stämning och positiva

känslor hos patienten eller omvänt. Förhållandet mellan patienten och sjuksköterskan uppges

vara ett maktförhållande, eftersom sjuksköterskan fungerar som hjälpare, medan patienten är

den vars behov skall erkännas av den professionella hjälparen. Trots att båda har samma mål

är förhållandet dem emellan en maktrelation. Sjuksköterskan förmodas besitta kunskap och

patienten förmodas vara intresserad av att ta emot hjälp och råd. Den patient som

sjuksköterskan skall ta vård om i sitt dagliga arbete och som är beroende av henne, befinner

sig oftast i en svagare ställning än patienten skulle ha gjort i andra mellanmänskliga

sammanhang. I vissa fall kan en sjuksköterska missbruka sin maktposition till följd av

maktbegär eller på grund av svaghet. Det är därför är det viktigt för sjuksköterskor att i

omvårdnadssammanhang ständigt reflektera över maktrelationerna.
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Problemformulering

Sexuella trakasserier från manliga och kvinnliga patienter drabbar både manliga och kvinnliga

sjuksköterskor (Sandström, 1996). Problemet är vanligt förekommande inom vårdyrket, men

diskuteras sällan. Om sjuksköterskor utsätts för sexuella trakasserier av patienter, finns det en

risk för att både yrkesrollen och sjuksköterske- patientrelationen påverkas negativt. Detta kan

i sin tur få konsekvenser för omvårdnaden. Genom att belysa sjuksköterskornas upplevelser

och de reaktioner som uppstår då patienterna trakasserar dem sexuellt, ökar medvetenheten

om problemets existens. Vidare kan en ökad kunskap förhoppningsvis förbättra möjligheterna

att hantera denna typ av situationer på ett professionellt sätt.

Syfte

Syftet med vår litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av och reaktioner på

sexuella trakasserier från patienter.

Metod

Val av metod

Metoden för studien var en systematisk litteraturstudie eller en litteraturöversikt (Friberg,

2006). Det innebär att befintlig forskning granskas för att kartlägga kunskapsläget inom ett

visst område, till exempel ett problem inom sjuksköterskornas verksamhetsfält. Både

kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ingå i studien. Arbetssättet är mycket strukturerat,

vetenskapliga artiklar väljs systematiskt ut, följt av en kvalitetsgranskning och analys som

resulterar i en beskrivande översikt av problemområdet. Fokus för studien var att analysera

resultaten av forskningen.

Inklusionskriterier

Litteraturstudien inkluderar artiklar vars resultat beskriver sjuksköterskors upplevelser av och

reaktioner på sexuella trakasserier från patienter. Hänsyn har inte tagit till var

sjuksköterskorna arbetar/har arbetat, eftersom sexuella trakasserier troligtvis förekommer i

alla miljöer där sjuksköterskor är verksamma.

Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier har inkluderats, publicerade från 1999

och framåt, skrivna på svenska eller engelska.
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Sökningsförfarande

Sökningen efter vetenskapliga artiklar utfördes i tre olika faser och gjordes mellan 2009-09-

01 och 2009-10-20. Först söktes ostrukturerat i databasen Cinahl och via sökmotorn

ELIN@Kalmar för att få en bild av hur problemområdet har undersökts i vetenskapliga

studier. Därefter genomfördes en systematisk sökning i databaserna Cinahl, Pubmed, och

PsycINFO samt via sökmotorn ELIN@Kalmar. Enligt Forsberg och Wengström (2003)

innehåller Cinahl omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, Pubmed täcker medicin,

omvårdnad och odontologi och PsychINFO innehåller psykologisk forskning inom medicin

och omvårdnad. ELIN@Kalmar innehåller huvudsakligen engelskspråkigt vetenskapligt

material.

I samarbete med en bibliotekarie på Högskolans bibliotek, identifierades sökorden. Dessa

anpassades efter databasens ämnesordlista eller så kallad tesaurus. Sökorden som tillämpades

vid datainsamlingen var; sexual harassment, nurse, nurse-patient relation, health personal,

sexual abuse, sex offences, terapeutic processes. För att få tillgång till allt material som var

relevant till syftet, trunkerades sökorden. På så sätt inkluderades artiklar som innehåller

ordens alla böjningsformer. Då trunkering resulterade i färre träffar, söktes på hela ämnesord i

stället. För att begränsa sökningarna användes den booleska operatorn AND. Sökningarna

behövde inte utökas eller begränsas med operatorerna OR eller NOT. En detaljerad sökmatris

för den systematiska sökningen finns i bilaga 1. Artiklarna numrerades för att förenkla

hanteringen av dem.

Till sist gjordes en manuell sökning för att söka efter fler artiklar. Sökningen som bestod i att

läsa valda artiklars referenslistor gav inte mer material eftersom intressanta artiklar var

publicerade innan 1999.

Urval

Då antalet träffar i respektive databas var färre än 200 ansågs antalet vara hanterbart. Samtliga

rubriker lästes då, verkade de motsvara syftet lästes även abstrakten. Passade abstraktet in på

problemområdet lästes hela artikeln. Flera av artiklarna fanns inte i fulltext utan beställdes via

Kalmars studentbibliotek. Resultatet blev sju artiklar som överensstämde med syftet och

inklusionskriterierna, och som därmed skulle kvalitetsgranskas (se bilaga 1).

Kvalitetsgranskning

Utgångspunkt för artiklarnas kvalitetsgranskning har varit två protokoll utformade av

Willman och Stoltz (2006), se bilaga 2 och 3. Dessa protokoll valdes eftersom det är möjligt
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att justera innehållet, efter vilken typ av studie som granskas. Bilaga 2 modifierades eftersom

de kvantitativa studierna som granskades, inte var av typen RCT- Random Control Trial.

Studiernas syfte passar inte den typen av forskningsdesign, det är inte etiskt försvarbart att

göra experimentella studier gällande sexuella trakasserier. Som mallen är utformad fick

studierna orättvist lågt kvalitetsbetyg, därför har de punkter som hör samman med RCT satts

inom parantes. Detsamma gäller för de punkter som hör samman med Grounded Theory i

bilaga 3, om datamättnad, analysmättnad och om en teori genereras. Punkterna poängsattes i

enlighet med Willman och Stoltz (2006) rekommendationer på följande sätt; ”ja” gav 1

poäng, ”nej” eller ”vet ej” gav 0 poäng. Fick artikeln <60 % av totalpoängen gavs betyget låg

kvalitet. Fick den >60% - <80% gavs betyget medelkvalitet och >80 % av totalpoängen gav

betyget hög kvalitet. Benämningen av artiklarnas kvalitet ändrades till låg, mellan och hög.

Punkterna ”forskningsmetod” och ”patientkarakteristika” gav poäng om valen bedömdes

relevanta för studiens syfte. Punkten ”huvudfynd” fick poäng om studiens resultat ansågs vara

värdefullt för den population som studien riktade sig mot.

Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt, sedan jämfördes resultaten. I de flesta fall hade

snarlika kvalitetsbedömningar gjorts, vilket kan tolkas som att användningen av mallarna

eventuellt utgör en säker bedömningsgrund.  Poängsättningen resulterade i samtliga fall i

samma slutbetyg och vid oenighet om en punkt diskuterades till konsensus nåddes. Artiklar av

medel- och hög kvalitet valdes att analyseras. Kvalitetsgranskningens resultat redovisas i

artikelmatrisen i bilaga 4.

Dataanalys

För analysen av data valdes arbetsgången som Friberg (2006) beskriver i sin bok. Resultatet

av tre artiklar lästes separat, upprepade gånger. Likheter och skillnader mellan studierna

identifierades och sammanställdes. Meningsbärande enheter skrevs ner, sorterades och

sammanställdes. Vissa artiklar innehöll mer relevant material än andra. Enheter som

bedömdes handla om samma sak, lades till varandra och en gemensam kategori var formad.

Likadant gjordes sedan med kategorierna, som tillsammans formade teman. Fynden delades

av författarna och tankar om eventuella kategorier och teman diskuterades. Resterande artiklar

bearbetades sedan på likvärdigt sätt. Dataanalysen resulterade i att både sjuksköterskornas

upplevelser och reaktioner, delades in i två övergripande teman med underliggande

kategorier. Exempel på hur arbetsprocessen gick till då teman och kategorier formades, visas i

Tabell 1 och 2.
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Meningsbärande enhet Kategori Tema

“…he wanted to stick his penis up me and
touch my breasts… I felt he was getting
some kind of sexual gratification out if it,
out of telling me,…” (Higgins, Barker &
Begley.: 2008, s.618).

Patienterna utnyttjar närheten till
sjuksköterskorna för egen
vinnings skull

Sjuksköterskornas
upplevelser av
patienterna

“The idea that some men seem to feel that
they had a role to play and were merely
fulfilling that role was apparent to several
informants.” (Madison & Minichiello:
2001, s.538).

Patienternas beteende beror på
könsroller

- | | -

“… there were no badness behind it, they
were not well, … they were not trying to
take advantage of me, or trying to make
me feel uncomfortable, trying to use me
for there own satisfaction…” (Higgins et
al.: 2008, s.619).

Uttryck för sjukdom - | | -

”I was quite afraid, terrified
actually…afraid of what he might do to
me.” (Higgins et al.: 2008, s.619).

Den egna säkerheten Sjuksköterskornas
upplevelser av
situationen

“…, the insults, the humiliations and the
degradations emanating from the patient
seem to torment them a lot…” (Asplund,
Sandman & Nordgren.: 2004, s.6).

Förlorad värdighet - | | -

“… we just took it that it´s part of the job
and the patient/nurse relationship is that,
it´s like they can do everything and we
can´t do much about it.” (Madison &
Minichiello: 2001, s.539).

Möjligheter att påverka
situationen

- | | -

Tabell 1. Sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier från patienter



C-uppsats Ht-09 Carolina Andersson och Mariella Jozic

12

Meningsbärande enhet Kategori Tema

“…Oh well, maybe if I can pretend it
didn´t happen, then it didn´t occur and I
can put it out of my head.” (Madison &
Minichiello: 2001, s. 540).

Ignorera händelsen Sjuksköterskornas
passiva sätt att
reagera på sexuella
trakasserier

“Oh, the patient didn’t really mean to do
that; you know…”(Madison &
Minichiello: 2001, s. 538).

Bortförklara beteendet - | | -

”…asking you out and we might say
something like, Ah I would cost you too
much money or what ever, we make some
kind of joke about it.” (Higgins et al.:
2008, s.620).

Humor Sjuksköterskornas
aktiva sätt att
reagera på sexuella
trakasserier

“I would never have a female in the office
with the door closed…it is not worth it, it
is not worth it for my own safety.”
(Higgins et al.: 2008, s.620).

Ökat skydd genom ökad
synlighet

- | | -

”You try to be sensitive and without being
confrontational say, it´s not appropriate,
those famous words.” (Higgins et al.:
2008, s.620).

Varningar som verbal strategi - | | -

”…and he grabbed me from behind, and I
almost jumped over the table… I didn´t go
into his room if I didn´t absolutely have to
anymore after that.” (McGuire,
Dougherty & Atkinson.: 2006, s.439).

Sjuksköterskornas
avståndstagande från patienterna

- | | -

“…maybe it would be better if we had a
different nurse looking after you…I would
keep myself covered.” (Higgins et al.:
2008, s.620).

Omfördelning av omvårdnads-
ansvaret

- | | -

”243 nurses asked a ”colleague” for
assistence and this was the most common
response.” (Hibino, Ogino & Inagaki.:
2006, s.403).

Sjuksköterskornas behov av att
sätta ord på sina upplevelser

- | | -

Tabell 2. Sjuksköterskors reaktioner på sexuella trakasserier från patienter
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Forskningsetiska överväganden

Inkluderade artiklar har erhållit tillstånd från etisk kommitté eller presenterar etiska

överväganden som gjorts. Alla artiklar som motsvarat studies syfte, inklusionskriterier och

kvalitetskrav har tagits med. För att öka trovärdigheten har Forsberg och Wengströms (2003)

rekommendationer om att presentera alla resultat oavsett om de stödjer vår personliga

uppfattning eller ej, följts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas och förvaras på

ett säkert sätt.

Resultat

Sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier från patienter

Sjuksköterskornas upplevelser av patienterna

Patienterna utnyttjar närheten till sjuksköterskorna för egen vinnings skull

Patienterna upplevs utnyttja det faktum att sjuksköterskorna finns där för dem (Hellzen,

Asplund, Sandman & Nordgren, 2004; Higgins, Barker & Begley, 2008; Madison &

Minichiello, 2001; McGuire, Dougherty & Atkinson, 2006). Närheten ger patienterna

möjlighet att utöva makt och på så sätt nå personlig vinning, ju närmare de kommer varandra

desto sårbarare blir sjuksköterskorna (Higgins et al., 2008). Förtroendet som finns mellan

sjuksköterskorna och patienterna utnyttjas och bryts (Madison & Minichiello, 2001), då

relationen forceras mot att bli mer intim, både psykiskt och fysiskt (McGuire et al., 2006).

Sjuksköterskorna upplever att patienterna försöker få dem obekväma (Higgins et al., 2008), de

ger sig på deras svaga punkter och verkar vilja ta fram det värsta ur deras personligheter.

Dessa patienter anses medvetna om att beteendet inte är acceptabelt, vilket gör att de uppfattas

som oberäkneliga, oförutsägbara och därmed farliga (Hellzen et al., 2004) och elaka (Higgins

et al., 2008). Patienterna upplevs också peppa varandra att bete sig illa eller retas (Madison &

Minichiello, 2001).

En del patienter anses utnyttja närheten till sjuksköterskorna för att få sexuell tillfredställelse

(Hellzen et al., 2004; Hibino, Ogino & Inagaki, 2006; Higgins et al., 2008; Madison &

Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006). De avpersonifierar de kvinnliga sjuksköterskorna

(Madison & Minichiello, 2001) och ser dem som sexobjekt (Hellzen et al., 2004). Detta kan

yttra sig i form av verbala trakasserier (Higgins et al., 2008), att patienterna ber om kroppslig
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kontakt som inte är relevant för omvårdnaden eller att de berör sjuksköterskorna fast det inte

är nödvändigt (Hibino et al., 2006).

Patienternas beteende beror på könsroller

De sexuella trakasserierna förknippas av några sjuksköterskor, med patientens kön. Män

förväntas bete sig enligt sin könsroll, så ovälkomna och oacceptabla beteenden mot kvinnor

beror helt enkelt på att de uppfyller sin roll som man. Eftersom männen beter sig enligt sina

förväntade roller ansåg sjuksköterskorna att det var lönlöst att konfrontera dem. Det fanns

dock en åldersskillnad, de beteenden som äldre sjuksköterskor accepterar eftersom de ansåg

att det är något som män gör mot kvinnor, upplever de yngre som oacceptabelt beteende

(Madison & Minichiello, 2001).

Uttryck för sjukdom

Sexuella trakasserier uppfattas ibland som ett uttryck för de psykiska eller fysiska sjukdomar

som patienterna har (Hellzen et al., 2004; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001).

Överraskande och bisarra beteenden förväntas av patienterna på grund av sjukdomsstress och

ångest (Madison & Minichiello, 2001). Sjukdomarna leder också till en brist på insikt och

dåligt omdöme. Detta medför att trakasserier från dessa patienter upplevs som mildare

(Higgins et al., 2008).

Sjuksköterskornas upplevelser av situationen

Den egna säkerheten

Sjuksköterskorna uttrycker en oro för den egna säkerheten när de utsätts för sexuella

trakasserier (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004; Higgins et al., 2008; Madison &

Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006). Några upplever situationen som obehaglig

(Bronner, Peretz & Ehrenfeld, 2003; Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; McGuire et al.,

2006) andra blir rädda (Bronner et al., 2003; Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004;

Higgins et al., 2008, Madison & Minichiello, 2001) medan vissa känner ren skräck (Hellzen

et al., 2004; Higgins et al., 2008). Upplevelsen av att bli sexuellt trakasserad är skakande och

situationen känns outhärdlig för den som drabbas (Hellzen et al., 2004). Situationen gör att

sjuksköterskorna känner sig sårbara (Higgins et al., 2008). Det väcks en önskan om att fly

från situationen (McGuire et al., 2006). Upplevelsen av fara beror delvis på att beteendet är

oväntat och inte går att förutse (Hellzen et al., 2004; Madison & Minichiello, 2001). Försöken

till närhet är inte önskvärda och därför heller inte välkomna (McGuire et al., 2006). Det är
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framför allt de yngre och oerfarna sjuksköterskorna som blir chockade. Då de sexuella

trakasserierna är väntade (Madison & Minichiello, 2001) eller vid mildare typer av

trakasserier som sexuella skämt, ser en del sjuksköterskor situationen som mindre

problematisk. Medan grova trakasserier, till exempel försök till samlag väcker starkast känslor

(Bronner et al., 2003).

Känslan av sårbarhet är ofta förknippad med patienternas kön, det motsatta könet upplevs som

mer hotfullt. Kvinnliga sjuksköterskor är oroliga för psykisk och fysisk säkerhet medan

manliga sjuksköterskor oroar sig för sitt rykte och att bli felaktigt anklagade för sexuellt

ofredande av kvinnliga patienter (Higgins et al., 2008). En annan skillnad mellan manliga och

kvinnliga sjuksköterskor är att männen mer sällan känner negativa känslor, så som rädsla och

avsky, vid mildare sexuella trakasserier som sexskämt eller onödig beröring. Positiva känslor

så som tillfredställelse och glädje var vanligare bland männen vid retsamma kommentarer och

sexuella skämt. Däremot var upplevelsen likvärdigt negativ vid svåra sexuella trakasserier, så

som försök att tvinga sjuksköterskan att beröra patienten (Bronner et al., 2003).

Förlorad värdighet

Att bli sexuellt trakasserad upplevs av många som kränkande (Celik & Celik, 2007; Hellzen

et al., 2004; Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001).

Sjuksköterskorna känner sig förolämpade (Hellzen et al., 2004, Hibino et al., 2006),

förödmjukade (Bronner et al., 2003; Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004; Higgins et al.,

2008) och utnyttjade av patienterna (Hellzen et al., 2004; Hibino et al., 2006; Higgins et al.,

2008; Madison & Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006). Sjuksköterskorna känner att de

blir degraderade (Hellzen et al., 2004) och inte respekterade i sin roll som sjuksköterska

(Higgins et al., 2008). Att bli kränkt av patienterna är plågsamt, smärtsamt (Hellzen et al.,

2004; Higgins et al., 2008) och bryter ner dem (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004).

Detta leder till känslor av ilska (Celik & Celik, 2007) och upprördhet (Higgins et al., 2008).

En motvilja mot förövarna väcks (Bronner et al., 2003; Hellzen et al., 2004; McGuire et al.,

2006) och sjuksköterskorna känner att de slutar att bry sig om patienten. När trakasserierna

pågått under en längre tid börjar sjuksköterskorna få illvilliga tankar och känner avsky och hat

mot patienten. Hos några väcks en önskan om att få hämnas, vilket leder till känslor av skam

eftersom de i grund och botten vill göra gott (Hellzen et al., 2004).
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Möjligheter att påverka situationen

En känsla av maktlöshet och hjälplöshet uttrycks bland sjuksköterskorna (Celik & Celik,

2007; Hellzen et al., 2004; Madison & Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006).

Trakasserierna kommer oväntat, fokus ligger på att utföra sina arbetsuppgifter så

sjuksköterskorna är helt oförberedda på beteendet. Det är chockande för dem (Madison &

Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006), och de känner att de förlorar kontrollen över

situationen. De blir också besvikna om de känner att de litat på patienterna (Madison &

Minichiello, 2001).

Att som sjuksköterskor utsättas för sexuella trakasserier av patienter, innebär att befinna sig i

ett motsägelsefullt dilemma. Målet med omvårdnaden är att göra gott och ge god vård, men då

de samtidigt blir ett offer för sexuella trakasserier tappar de sin roll som sjuksköterskor och

upplevelsen blir personlig. Det är inte möjligt att ta avstånd från förövaren eftersom kravet att

vårda finns kvar (Hellzen et al., 2004; McGuire et al., 2006). De är fast mellan att vara

vårdgivare samtidigt som de är ett offer, de måste sköta patienten samtidigt som de behöver

skydda sig själva. Att fortsätta vårda möjliggör för förövarna att fortsätta med de sexuella

trakasserierna. Sjuksköterskorna upplever att relationen bryts (McGuire et al., 2006), och det

skapas en fysisk och psykisk distans, eller en barriär, vilket gör det omöjligt för dem att ge

god vård (Hellzen et al., 2004).

Sjuksköterskorna känner att de är i behov av hjälp och förståelse i den här situationen. Men

det är inte så lätt alla gånger att få det av överordnade (Hellzen et al., 2004) eller kollegor. De

anser att det ingår i yrkesrollen att klara av ett visst mått av ovanligt beteende och att de inte

får visa sin motvilja mot patienterna (Madison & Minichiello, 2001). De upplever en

ensamhet i situationen och tror inte att andra ska förstå. Eftersom det inte finns något att göra

åt saken känner de att de måste stå ut (Hellzen et al., 2004), samtidigt som de såklart önskar

att trakasserierna ska upphöra (Higgins et al., 2008). Känslan av att kunna be om hjälp hör

också samman med erfarenheter av hur problemet lösts tidigare (Hibino et al., 2006).
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Sjuksköterskors reaktioner på sexuella trakasserier från patienter

Sjuksköterskornas passiva sätt att reagera på sexuella trakasserier

Ignorera händelsen

Sjuksköterskornas vanligaste reaktion på milda och måttliga sexuella trakasserier, exempelvis

sexuella skämt, är att inte göra något åt situationen. Det vill säga, de ignorerar händelsen eller

undertrycker beteendet för att skydda sig. De manliga sjuksköterskorna reagerar passivt även

vid svåra trakasserier, exempelvis då patienten tvingar sjuksköterskan till intim beröring. Att

bete sig som ingenting har hänt förefaller sjuksköterskorna enklast (Bronner et al., 2003;

Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001). En majoritet av

sjuksköterskorna gör inget åt problemet och en del låtsas som om de inte uppmärksammar

trakasserierna. Det är alltså en vanlig reaktion på problemet (Celik & Celik., 2007).

Sjuksköterskorna brukar inte vidare-förmedla sina obehagskänslor angående sexuella

trakasserier. Detta gör att patienterna förblir omedvetna om att deras beteende uppfattas som

en typ av sexuella trakasserier (Hibino et al., 2006).

Bortförklara beteendet

När sjuksköterskorna känner personlig och fysisk ängslan brukar de utveckla rationaliseringar

för att förklara sina egna och patientens beteenden. De försöker förstå och acceptera

patientens beteende för att undvika att skada hans/hennes stolthet. Sjuksköterskorna försöker

även känna sympati med patienten (Hibino et al., 2006). Mycket av sjuksköterskornas energi

inriktas på att minimera och bortförklara trakasserierna genom att klassificera dem som icke

trakasserier och icke ofredanden. De vill inte anklaga förövaren och anser att han/hon inte

menar så illa. Sjuksköterskorna tycks tro att det är de själva som gör fel eller uppträder på ett

underligt sätt (Hellzen et al., 2004; Madison et al., 2001). Några av sjuksköterskorna känner

sig trakasserade inom ramen för sin yrkesroll och därför upplever de inte trakasserierna som

fullt ut kränkande (Madison & Minichiello, 2001).

Sjuksköterskornas aktiva sätt att reagera på sexuella trakasserier

Humor

Sjuksköterskornas vanligaste reaktion på patienternas sexuella trakasserier är att använda sig

av olika strategier för att skydda sig själva. De försöker använda sig av humor. Genom

humorn försöker de komma bort från den laddade situationen och skämta bort patientens
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olämpliga beteende. Sjuksköterskorna talar om att sätta patienterna på plats genom att skämta

med dem. På så sätt vill de avsexualisera mötet med patienterna och därmed försöker de

undvika att skada patientens stolthet (Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; Mc Guire et al.,

2006). De kvinnliga sjuksköterskorna reagerar även med att visa kvinnliga egenskaper såsom

att le, skratta och vara glada (Hibino et al., 2006).

Ökat skydd genom ökad synlighet

Sexuella trakasserier skapar en rädsla hos sjuksköterskorna som gör att de känner obehag av

att vara ensamma med patienten. I dessa situationer reagerar sjuksköterskorna med att

förändra vårdmiljön genom att öka sin synlighet för att känna sig säkrare. Exempelvis kan

detta uppnås genom att lämna dörren till samtalsrummet öppen eller genom att låta en kollega

vara närvarande under samtalet med patienten (Higgins et al., 2008).

Varningar som verbal strategi

I mötet med patienterna uppnås ökad säkerhet genom att sjuksköterskorna använder sig av

verbala strategier. Genom dessa verbala strategier förmedlar och synliggör sjuksköterskorna

tydligt sitt ogillande av patientens olämpliga beteende. För att skydda sjuksköterskorna och

deras kollegor från sexuella trakasserier ges patienten en muntlig tillsägelse om att hans

olämpliga beteende kan få konsekvenser för honom (Hibino et al., 2006). I de situationer där

patienterna ställer allt för personliga och intima frågor, reagerar sjuksköterskorna med att

påminna patienterna om att deras relation endast är professionell och yrkesmässig. På detta

sätt åstadkommer sjuksköterskorna tydliga gränser och patienten kränks så lite som möjligt

(Higgins et al., 2008).

Sjuksköterskornas avståndstagande från patienterna

I de fall då sexuella trakasserier förekommer och inte kan hanteras med verbala strategier

hanterar sjuksköterskorna situationerna genom att skapa ett avstånd, en barriär mellan sig

själva och patienterna (Celik & Celik, 2007). Vid sexuella trakasserier, till exempel i form av

påtvingad närhet, reagerar sjuksköterskorna med att skapa distans mellan sig själva och

patienten (Hellzen et al., 2004; Mc Guire et al., 2006). Detta kan ses som ett sätt att försöka

skydda den egna personligheten. Att det finns en barriär tycks göra det möjligt för

sjuksköterskorna att uthärda arbetssituationen. Sjuksköterskorna hanterar i detta fall sexuella

trakasserier genom att känslomässigt såväl som fysiskt ta avstånd från patienterna. Sina
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avståndstaganden utrycker sjuksköterskorna på tre sätt. För det första genom att begränsa

kontakten med patienten, för det andra genom att ignorera patienten och för det tredje genom

att inte tilltala eller lyssna när patienten talar. De undviker ögonkontakt med patienten och ser

inte saker som relaterar till patientens sjukdomstillstånd. Sjuksköterskorna uttrycker att de

inte gör mer än de är tvungna till och att de sedan lämnar patientens rum (Hellzen et al., 2004;

Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001; Mc Guire et al., 2006).

Omfördelning av omvårdnadsansvaret

Sjuksköterskorna avslöjar att de i nödfall hanterar trakasseriproblem genom att avsluta

omvårdnadsrelationen med den patient som har utsatt dem för trakasserierna. De överlämnar

omvårdnadsansvaret för patienten till en av sina kollegor (Hibino et al., 2006; Higgins et al.,

2008; Mc Guire et al., 2006).

Sjuksköterskornas behov av att sätta ord på sina upplevelser

Att tala om händelsen med någon annan är en möjlig reaktion på svåra typer av trakasserier,

exempelvis försök till samlag. Behovet av detta varierar bland sjuksköterskorna (Bronner et

al., 2003). De sjuksköterskor som reagerar utåtriktat och aktivt på sexuella trakasserier ber en

kollega om hjälp. Några pratar med vänner och familj eller med någon annan helt

utomstående person. Ingen av sjuksköterskorna brukar tala med fackföreningen (Hibino et al.,

2006). Bara några få av sjuksköterskorna brukar rapportera händelsen vidare till chefen för att

på så sätt få till ett möte för att diskutera problemet (Celik & Celik, 2007; Hibino et al., 2006).

Diskussion

Metoddiskussion

Val av metod

Metoden var en systematisk litteraturstudie, vilket skapat bra förutsättningar för att svara på

syftet eftersom den innebär en kartläggning av kunskapsläget inom ett visst område (Friberg,

2006).

Inklusionskriterier

En systematisk litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar och rapporter som har

publicerats (Forsberg och Wengström, 2003). För att avgöra om en artikel är vetenskaplig

granskas utformningen, publicerande tidnings syfte och organisation. Enligt Friberg (2006)
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ska en vetenskaplig artikel redovisa ny kunskap, vara utsatt för granskning, så kallad pre-

reviewed och vara möjlig att granska av läsaren. Litteraturstudiens artiklar var både

kvantitativa och kvalitativa, vilket enligt Forsberg & Wengström (2003) kan ses som en

styrka eftersom en blandning anses höja kvaliteten hos en systematisk litteraturstudie.

Forsberg och Wengström (2003) skriver vidare att inkluderad forskning inte bör vara äldre än

3-5 år för att anses som aktuell. Studien inkluderar studier från 1999 eftersom den första

provsökningen visade att det fanns begränsat med studier på området. Den äldsta studie som

påträffades är från 2001, vilket innebär att litteraturstudiens resultat till viss del bygger på

mindre aktuell forskning. Forsberg och Wengström (2003) menar att en studies trovärdighet

minskar då delar av resultatet inte kan anses vara aktuellt. Endast sju artiklar svarade på

syftet, så en diskussion fördes om studien skulle utökas till att omfatta ytterligare fem år

eftersom studiens trovärdighet även begränsas av det låga antalet inkluderade studier

(Forsberg & Wengström, 2003). Tillräckligt mycket material kunde hämtas ur de sju studierna

och datamättnad ansågs ha uppnåtts, så det blev aldrig aktuellt att söka fler artiklar.

Från början var intentionen att exkludera manliga sjuksköterskor. Flertalet av studiernas urval

inkluderade dock män och det var ibland svårt att utläsa vad som specifikt stod för dem.

Därför har män inkluderats i studien och skillnader mellan manliga och kvinnliga

sjuksköterskors upplevelser och reaktioner på sexuella trakasserier, har redovisats.

Den här studiens trovärdighet begränsas av att inkluderade studier är utförda i olika länder,

detta kan försvåra tolkningen och sammanställningen till ett slutligt resultat. Endast en studie

är svensk och flera av studierna är från länder med kulturer som markant skiljer sig från den

svenska. Enligt Forsberg & Wengström (2003) medför detta att det blir svårt att bedöma om

resultatet kan generaliseras till svenska förhållanden. Eftersom mängden material var

begränsat har denna aspekt diskuterats och tagits i beaktande. Resultatet kan ha påverkats av

de kulturella skillnader som förekommer. Sexuella trakasserier definieras kanske olika i olika

länder. Därför valdes definitioner som lägger tyngd på den subjektiva upplevelsen av att vara

trakasserad som kan antas vara universell.

Styrkan ligger i att studien visar att det saknas forskning på området, inte minst i Sverige.
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Sökningsförfarande

Forsberg & Wengström (2003) skriver att de sökord som används i en systematisk

litteratursökning bör vara konsekventa. Vid datainsamlingen användes olika sökord i de olika

databaserna, vilket skulle medföra att sökningen inte kan anses fullt ut systematisk. Men

några av sökorden resulterade inte i inkluderade studier eftersom de inte svarade på studies

syfte. Alltså blev användandet av sökord systematiskt. De sökord som inte gav relevanta

träffar redovisas i bilaga 1 för att stärka studiens trovärdighet Till exempel gav ”sexual abuse”

träffar på artiklar som handlade om sexuellt utnyttjande av framförallt barn och hur

sjuksköterskan ska bemöta och stödja dem. Sökningarna visade att ”sexual harassment” är det

vedertagna begrepp som används av samtliga nyttjade databaser. Sökorden ” Health

Personnel” gav träffar på alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, efter att ha sorterat

bort material som inte berörde sjuksköterskor, återstod samma artiklar som när ordet ”Nurse”

användes. Med facit i hand hade sökningar med ”Nurse” räckt, men för studiens trovärdighet

redovisas sökningen.  I sökmotorn ELIN@Kalmar hittades en artikel som inte återfinns i de

andra databaserna. Det visar på att intressant material eventuellt har förbisetts som ligger på

databaser som har andra inriktningar.

Kvalitetsgranskning

Willman och Stoltz (2006) bok valdes som vägledning i kvalitetsgranskningen av artiklarna.

Protokollen kompletterades med ett poängsystem i syfte att förenkla jämförelsen av kvaliteten

mellan de granskade artiklarna. En diskussion fördes kring poängsättningen eftersom frågor

besvarade med ”vet ej” gav 0 poäng och att det svaret eventuellt kunde bero på vår okunskap i

vetenskaplig metodik. Dessutom kunde vissa punkter antas ha ett högre värde för artikelns

kvalitet utan att de för den skull fick fler poäng. Willman och Stoltz (2006) rekommendera att

granskningsverktyget anpassa efter den studie som granskas, vilket kan anses som en

nödvändighet då olika studiers upplägg kan skilja sig mycket åt, trots att de är av samma

tradition. En brist är att det inte framgår vilka punkter som skall betygsättas, men detta kan

också ses som en frihet. Verktyget används förmodligen olika av många vilket gör det en

aning osäkert med risk för sänkt trovärdighet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär

reliabiliteten hur väl mätningar överensstämmer, då samma mätinstrument används vid olika

tillfällen. Reliabiliteten ökades genom att kvalitetsgranskningarna gjordes var och en av

författarna, sedan jämfördes kvalitetsbetygen som inte skilde sig åt i något fall.
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Dataanalys

Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att beskriva den teknik som används då resultaten i

olika artiklar jämförs och hur tolkningen av materialet gått till, vilket kan anses uppfyllt i den

väl beskrivna metoden. Teman och kategorier utformades efter noga övervägande och anses

vara relevanta till syftet, vilket gör resultatet trovärdigt. I presentationen av meningsbärande

enheter används citat för att illustrera sjuksköterskornas subjektiva upplevelser och reaktioner

på sexuella trakasserier. På så sätt illustreras arbetsprocessen vilket ökar resultatets

trovärdighet.

Enligt Polit och Beck (2008) kan resultatet påverkas av forskarens egna åsikter och

värderingar, vilket tagits i beaktande. Stabiliteten hos informationen förändras över tid och

utifrån rådande förutsättningar vilket kan påverka bekräftbarheten. Granskär och Höglund-

Nilsen (2008) anser att trovärdigheten ökar om flera personer analyserar samma material och

sedan jämför resultaten. Därför lästes och analyserades artiklarna separat för att minimera

risken att resultatet färgades av egna åsikter och föreställningar.

Med överförbarhet menas, enligt Polit och Beck (2008) ett resultat som kan överföras till

liknande grupper och situationer. Enligt Forsberg och Wengström (2003) fastställs en studies

externa validitet av hur väl resultatet går att generalisera till andra grupper än den som studien

berört. Granskär och Höglund-Nilsen (2008) menar också att det är viktigare att belysa

företeelser så rikt och djupt som möjligt, än att många personer tycker samma sak. På så sätt

ökas möjligheterna till överförbarhet av resultaten. Denna litteraturstudie innefattar studier

från flera olika länder, kulturer, både män och kvinnor, olika åldrar och olika specialiseringar

vilket kan öka möjligheten till överförbarhet. Sjuksköterskor som utsatts för sexuella

trakasserier kan eventuellt känna igen sig i resultatet. Upplevelsen är alltid subjektiv och

omgivande faktorer spelar stor roll för hur situationen upplevs och hur problemet hanteras

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009; Hagman, 1994). Resultatet kan vara överförbart

eftersom det i begreppet sexuella trakasserier ligger att någon blir kränkt och skadad av en

annan människa och att de känslor och reaktioner som då väcks, i grunden är rent mänskliga

och inte är kulturella, beror på kön eller ändras över tid.

Resultatdiskussion

I föreliggande litteraturstudie har sjuksköterskors upplevelse av och reaktion på sexuella

trakasserier från patienter belysts. Fokus i resultatdiskussionen ligger på den utsatta situation
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kvinnliga sjuksköterskor befinner sig i när de utsetts för sexuella trakasserier från manliga

patienter. Detta på grund av att 90% av sjuksköterskekåren fortfarande består av kvinnor och

endast 10 % är män (Robertsson, 2002) samt att de vanligaste förövarna var manliga patienter

(Libbus & Bowman, 1994).

Diskussion kring sjuksköterskornas upplevelser

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskorna upplever att patienterna sviker det

förtroende som finns mellan dem när patienterna trakasserar dem sexuellt. Ett förtroende som

finns mellan den som vill hjälpa och den som är i behov av hjälp (Madison & Minichiello,

2001). De känner sig kränkta, ledsna och besvikna (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004;

Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001). Som Scheel (1996)

skriver är sjuksköterskornas avsikter att göra patienterna gott. De försöker upprätta en relation

för att kunna utföra adekvata omvårdnadsåtgärder som utgår från patientens behov.

Sarvimäki, Stenbock- Hult (1996) och Scheel (1996) menar att det viktigt att utgå från

patienternas behov, upplevelser och erfarenheter för att kunna hjälpa dem. Stöd för detta

påstående finns också i Virginia Hendersons (1982) teori om omvårdnadsbehov. Henderson

menar att det är individen som känner till sina egna behov och hur de ska tillfredställas, och

att sjuksköterskan tar reda på dessa i samspel med patienten (Henderson, 1982). Men för att

relationen ska kunna utvecklas på bästa sätt, krävs det enligt Travelbee att båda parter är

delaktiga och visar varandra förståelse och respekt (Eide & Eide, 2007; Jahren Kristoffersen,

2006). När patienterna sexuellt trakasserar sjuksköterskorna försvagas eller utplånas

relationen, respekten för varandra är borta och sjuksköterskornas möjlighet att göra ett bra

arbete minskas drastiskt (Hellzen et al., 2004; McGuire et al., 2006). Trakasserierna gör att de

tappar sin professionella roll och upplevelsen blir på ett personligt plan (Hellzen et al., 2004;

Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006). Sjuksköterskorna

upplever hur de distanserar sig känslomässigt och fysiskt från patienten för att skydda sig

själva. De befinner sig i en svår situation eftersom de måste fortsätta vårda den som är

förövare (Hellzen et al., 2004; McGuire et al., 2006).  Travelbee menar att är det omöjligt att

känna sympati för någon om man inte har en likartad situation att ta utgångspunkt i. Sympati

är en attityd av djup personlig omtanke och intresse för den andre. Sympati innebär en önskan

att hjälpa patienten och lindra lidandet och grundas i empati för patienten. Empati uppstår då

sjuksköterskan tar del av och förstår någons aktuella psykologiska tillstånd. Detta är inte alltid

möjligt vilket gör det orealistiskt att vänta sig att varje sjuksköterska ska kunna känna sympati

för alla sjuka personer (Kirkevold, 2000; Eide & Eide, 2007).
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Sjuksköterskorna upplever situationen som skrämmande eftersom de förlorat kontrollen och

inte kan förutse beteendet (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004; Higgins et al., 2008;

Madison & Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006). Dessutom blir de kränkta både

personligt och professionellt (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al., 2004; Hibino et al., 2006;

Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001). Beteenden hos patienten som gör

sjuksköterskorna ångestfyllda och osäkra, resulterar i att känslorna tar överhanden och att

sjuksköterskorna reagerar oprofessionellt (Savimäki, Stenbock- Hult, 1996).

Litteraturstudiens resultat stödjer detta eftersom det visade sig att sjuksköterskorna tog

avstånd känslomässigt och fysiskt från patienterna (Hellzen et al., 2004; McGuire et al.,

2006). Sjuksköterskor förväntas lära sig kontrollera sina känslor på ett professionellt sätt och

att omvårdnaden måste genomföras oberoende av patientens beteende eller andra

omständigheter (Strömberg och Eriksson, 2006). Detta skulle ge patienterna möjlighet att

fortsätta trakassera sjuksköterskorna som då hamnar i ett dilemma som både offer och vårdare

samtidigt (McGuire et al., 2006).  Eftersom sjuksköterskornas arbetsutövning bland annat

styrs av ICN:s etiska kod (Socialstyrelsen, 2005), hamnar sjuksköterskorna även i ett svårt

etiskt dilemma, när patienten gör sig skyldig till sexuella trakasserier. Är det är rimligt att

kräva att sjuksköterskorna ska tolerera att känna sig rädda och bli kränkta på sin arbetsplats,

oavsett vem förövaren är? Sjuksköterskor är också människor och i det mellanmänskliga

mötet med patienten bör det enligt Travelbee finnas en ömsesidig respekt (Eide & Eide, 2007;

Jahren Kristoffersen, 2006; Marriner Tomey, 2006). Dessutom ska arbetsgivaren i enlighet

med Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, särskilt den risk det kan innebära för

arbetstagaren att utföra ett arbete ensam ska beaktas. Sjuksköterskor träffar ofta patienterna

ensamma, till exempel på deras rum eller i hemmet, vilket gör dem väldigt utlämnade.

Sjuksköterskorna tror att patienternas beteende antingen är ett sätt för dem att återfå makten i

en situation där de är i underläge (Higgins et al., 2008). Eller så utnyttjar patienterna det

faktum att en relation byggts upp och att sjuksköterskorna är tillgängliga för patienten, för att

nå egen tillfredsställelse (Hellzen et al., 2004; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello,

2001; McGuire et al., 2006). Scheel (1996) menar att förhållandet mellan sjuksköterskor och

patienter inte är jämlikt vilket kan ha en hämmande effekt på den som befinner sig i den svaga

positionen. Patienterna är i underläge eftersom de befinner sig i en situation där deras behov

måste erkännas av dem som besitter kunskap inom området, nämligen sjuksköterskorna. Detta
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talar emot Strömberg och Eriksson (2006), som anser att vårdrelationen är asymmetrisk åt

andra hållet. De anser att kvinnor som vårdar män ständigt är i underläge på grund av

etablerade könsroller. I de vårdsituationer där patienten inleder sexuella trakasserier mot

sjuksköterskan uppstår i alla händelse någon typ av maktövervikt.

Många av sjuksköterskorna i litteraturstudien förknippade beteendet med patienternas kön. De

manliga patienterna antogs bete sig utifrån sina invanda mönster som män (Madison &

Minichiello, 2001). En av de troligaste anledningarna till att män sexuellt trakasserar kvinnor

är enligt Hagman (1994) att överta makten i relationen och återfå kontrollen över situationen.

De minskar sin känsla av maktlöshet genom att få kontroll över kvinnan och få henne att

känna sig maktlös. Manliga patienters känsla av maktlöshet skulle alltså gå emot deras egen

självbild och den bild som samhället har på mannen som stark och oberoende. De kanske

känner sig hotade av situationen att vara i beroendeställning och att behöva ta hjälp av andra,

framförallt kvinnor. Sjuksköterskorna besitter kunskapen och har medlen för att hjälpa och

upplevs därför som motståndare mer än medhjälpare. Att sexuellt trakassera och på så sätt åter

hamna i överläge ger patienterna en känsla av kontroll igen.

De patienter som vill nå sexuell tillfredsställelse (Hellzen et al., 2004; Hibino, Ogino &

Inagaki, 2006; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001; McGuire et al., 2006) kan

tänkas vara påverkade av den bild som samhället och media målat upp av sjuksköterskor, i

enlighet med vad Strömberg och Eriksson (2006) anser. De menar att sjuksköterskorna ses

som sexsymboler i kombination med ett självuppoffrande utöver det vanliga. Kanske vinner

fantasin över förståndet och patienterna beter sig på ett sätt de inte skulle göra om de såg

sjuksköterskorna som de professionella yrkesutövare som både Sarvimäki och Stenbock- Hult

(1996) och Scheel (1996) talar om. Sjuksköterskorna är beredda att göra sitt yttersta för

patienterna och spelar en avgörande roll i deras vård. Ömsesidig respekt är därför avgörande

enligt Travelbee, för att på bästa sätt nå ett gemensamt mål (Eide & Eide, 2007; Jahren

Kristoffersens, 2006).

Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) skapar sexuella trakasserier en kränkande och

hotfull arbetsmiljö som hindrar och stör anställda i arbetet. Litteraturstudiens resultat visar

också att sjuksköterskorna blir känslomässigt avskilda från patienten. Det är en strategi för att

skydda sig och att orka fortsätta vårda patienterna. Får trakasserierna fortgå riskerar

sjuksköterskornas negativa känslor få konsekvenser för patientens vård (Hellzen et al., 2004;
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McGuire et al., 2006) vilket styrks av Libbus och Bowmans (1994) studie. Den visade att

sjuksköterskornas arbetsförmåga påverkades generellt och drabbade även andra patienter. I

slutändan drabbades produktiviteten vilket i sin tur påverkade vårdkvaliteten och

patientsäkerheten.  Även en svensk vetenskaplig studie som utförts av Lövgren, Rasmunsson

och Engström (2002) styrker detta. De har påvisat ett tydligt samband mellan en god

arbetsmiljö för sjuksköterskor och patienters upplevelser av en god vårdkvalitet. Enligt denna

studie är en god arbetsmiljö inte bara en önskvärd utan också en helt nödvändig förutsättning

för att en god vårdkvalitet skall kunna uppnås. En god arbetsmiljö är viktigt för att patienten

skall känna sig trygg och därmed få en positiv upplevelse av vården.

I studien av Hellzen och medarbetare (2004) framkom att sjuksköterskorna kände sig

ensamma i de situationer då de blev sexuellt trakasserade och var i ett stort behov av

förståelse och hjälp (Hellzen et al., 2004). Enligt Hagman (1994) resulterar sexuella

trakasserier i negativa känslor som till exempel oro, rädsla eller psykosomatiska besvär vilket

påverkar arbetsglädjen, hälsan och slutligen ekonomin samt minskade möjligheter till

framgång i arbetet. De utsatta undrade varför detta hände dem och hur de ska orka fortsätta

arbeta under dessa omständigheter. Därför är det viktigt, att problemet på arbetsplatsen tas om

hand av personer med kunskap om och insikt i trakasseriproblematiken. Ett grundproblem till

att trakasserierna får fortsätta är att offren ofta håller det för sig själva (Hagman, 1994; JämO,

2006). Detta kan bero på avsaknad av förtroende hos sjuksköterskan. Även en rädsla för att

inte bli trodd är vanligt (JämO, 2006). Eftersom vårdkvaliteten och patientsäkerheten

därigenom kan påverkas negativt är det en viktig uppgift för cheferna är att upptäcka,

motverka och eliminera sexuella trakasserier på avdelningen och sjukhuset (Libbus &

Bowman, 1994).

Diskussion kring sjuksköterskornas reaktioner

Resultaten visar att sjuksköterskorna reagerar och hanterar sexuella trakasserier från

patienterna på ett passivt eller aktivt sätt. Skillnaden mellan reaktionerna visar sig i hur

sjuksköterskorna bemöter och beter sig mot de patienter som trakasserar dem. De passiva

sätten visade sig vara vanligast vid milda och måttliga sexuella trakasserier och innebar att

sjuksköterskorna ignorerade (Bronner et al., 2003; Celik & Celik., 2007; Hibino et al., 2006;

Higgins et al., 2008) eller bortförklarade beteendet (Hellzen et al., 2004; Hibino et al., 2006;

Madison et al., 2001).
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I Madison och Minichiello (2004) studie talar sjuksköterskorna om risken för att förövarna

fortsätter med sitt beteende om trakasserierna inte uppmärksammas, diskuteras och behandlas.

Madison och Minichiello dra slutsatsen att detta uppnås genom utbildning om sexuella

trakasserier. En utbildningsinsats skulle minska sjuksköterskornas känsla av tystnad och fylla

ett tomrum. De anser vidare att hantering av sexualproblematik bör ingå i sjuksköterskans

grundutbildning och det bör finnas en pedagogisk strategi för att bemöta trakasserierna på

arbetsplatsen (Madison och Minichiello, 2004).

Olika sätt att reagera på kan bero på flera faktorer. Sexuella trakasserier är oftast subtila och

svåra att fastställa (Hagman, 1988). Upplevelsen och tolkningen av situationen är olika och

människor har olika gränser för vad som upplevs som ett trakasseri

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009; European Commission, 1998; Hagman, 1988). Även

kulturella faktorer kan påverka vad sjuksköterskor uppfattar som sexuellt trakasseri. Kanske

ingår möjligheten att en kvinna kan bli sexuellt trakasserad inte i deras föreställningsvärld

(Hagman, 1994). En studie som gjordes av Hibino, Hitomi, Kombayashi och Nakamura

(2009) visade att vad som uppfattas som ett sexuellt trakasseri beror på sjuksköterskans

subjektiva upplevelse. Studien visade även att sjuksköterskorna är rädda för att förlora sitt

arbete och sin legitimation vilket också kan vara en anledning till att de ignorerar beteendet.

En förklaring till att sjuksköterskan försöker använda en så passiv strategi som möjligt för att

bemöta patienternas trakasserier kan vara att hon även i svåra situationer försöker ta det

vårdansvar som socialstyrelsen ålagt henne i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Travelbee ligger ansvaret för en god vård inte bara hos

sjuksköterskan utan även hos patienten, som måste vara delaktig och visa respekt för att

vårdrelationen skall kunna fungera (Jahren Kristoffersen 2006; Marriner Tomey, 2006).

Enligt Hammarstöm (2004) finns det ytterligare en förklaring till sjuksköterskornas passiva

beteende. När trakasserierna har pågått en längre tid sker en normaliseringsprocess, det vill

säga att trakasserierna blir en normal del av sjuksköterskans arbetssituation. Hon anpassar sig

till trakasserierna, lägger oftast skulden på sig själv och känner skam över situationen.

Litteraturstudiens resultat visade att de kvinnliga och manliga i första hand reagerade på ett

passivt sätt på sexuella trakasserier. I motsats till de kvinnliga sjuksköterskorna, reagerade de

manliga sjuksköterskorna dock passivt även vid fysiskt och intim beröring (Bronner et al.,

2003; Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008). Skillnaderna i reaktionerna kan eventuellt
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förklaras med ett genusperspektiv. Det är kanske inte så långsökt att tänka sig att en fysiskt

stark man känner sig minde hotad av en svag kvinna, än en kvinna gör av en fysiskt

överlägsen man. Men det kan även enligt Hagman (1996), bero på att kvinnor och män har

delade meningar om vad sexuella trakasserier är. Män har också svårt att förstå de negativa

känslor som oönskad sexuell uppmärksamhet kan väcka hos en kvinna.

Frågan är om de sjuksköterskor som upplever sig vara sexuellt trakasserade men väljer en

passiv strategi inte skulle ha nytta av att oftare använda sig av en tydligare, mera aktivt

inriktad strategi. Genom att välja en sådan strategi skulle de uppnå två fördelar. För det första

skulle de på ett tidigare stadium kunna klargöra för patienten att hans eller hennes beteende

inte är önskvärt. För det andra skulle omgivningen mycket tidigare se att allting inte står rätt

till och kunna ingripa innan situationen blir ohållbar.

I flera av resultatartiklarna (Hibino et al., 2006; Higgins et al., 2008; Mc Guire et al., 2006)

beskrivs hur sjuksköterskor, i takt med att de sexuella trakasserierna blev allt grövre, övergick

till en allt mer aktiv och fysiskt motstrategi. De aktiva sätten att reagera förekom framförallt

vid de grövsta trakasserierna och var mer eller mindre starka. Ett ganska svagt men ändå

aktivt sätt är då sjuksköterskan använde sig av humor eller agerade avledande (Hibino et al.,

2006; Higgins et al., 2008; Mc Guire et al., 2006). I denna strategi ingick även att öka sin

synlighet gentemot omgivningen vilket i sin tur ledde till en ökad känsla av säkerhet (Higgins

et al., 2008). Ett starkare sätt att reagera var att sjuksköterskorna sa ifrån (Hibino et al., 2006;

Higgins et al., 2008). Andra tog avstånd från patienterna (Celik & Celik, 2007; Hellzen et al.,

2004; Higgins et al., 2008; Madison & Minichiello, 2001; Mc Guire et al., 2006) och slutade

bland annat lyssna till vad patienten hade att säga (Hellzen et al., 2004; Higgins et al., 2008;

Madison & Minichiello, 2001; Mc Guire et al., 2006). Ur vårdsynpunkt är detta inte någon

helt lyckosam strategi. Travelbee menar att sjuksköterskan i grunden vill ha uppsikt över

patienten för att kunna påverka denne och för att kunna se möjligheter till att åstadkomma en

förändring och minska lidandet (Kirkevold, 2000). En professionell sjuksköterska bör inte

reagera på detta sätt enligt Sarvimäkis och Stenbock- Hult (1996). Kan sjuksköterskorna inte

hantera sina personliga känslor på ett konstruktivt sätt och därför uppträder på ett

oprofessionellt sätt, är de i behov av hjälp med att hantera situationen, till exempel att söka

stöd hos sin arbetsledare eller chef.

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning (SFS 1977:1160) är det arbetsgivarens ansvar att sörja

för en god arbetsmiljö. I litteraturstudien framgick dock att sjuksköterskorna sällan
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rapporterade trakasserierna vidare till chefen (Celik & Celik, 2007; Hibino et al., 2006).

Orsakerna till detta kan vara att sjuksköterskorna är rädda för att bryta tystnaden med tanke på

de konsekvenser som det skulle kunna få. Att anmäla arbetssituationens till chefen föreföll

dem inte vara någon framkomlig väg (Madison och Minichiello, 2004). Ytterligare en

möjlighet för sjuksköterskorna var att överlämna omvårdnadsansvaret för patienten till en

kollega (Hibino et al., 2006; Mc Guire et al., 2006) eller att diskutera händelsen med någon

utomstående (Bronner et al., 2003; Celik & Celik, 2007; Hibino et al., 2006).

Sjuksköterskorna förväntade sig inte heller stöd från sina kollegor och kamrater och de såg

inte heller någon möjlighet att få professionellt stöd (Madison och Minichiello, 2004).

Slutsats

Denna litteraturstudie belyser sjuksköterskornas upplevelser av och reaktioner på sexuella

trakasserier från patienterna. Trakasserierna innebär fysiska och psykiska påfrestningar för de

utsatta sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplever sexuella trakasserier som kränkande,

situationen känns skrämmande och de upplever att de förlorar kontrollen över situationen.

Sjuksköterskorna hanterar trakasserierna antingen på ett passivt eller aktivt sätt.

Konsekvenserna av trakasserier från patienter är svåra att överblicka, men att

sjuksköterskorna tar fysiskt och psykiskt avstånd från patienterna utgör en stor risk för att

vårdkvaliteten och patientsäkerheten påverkas negativt. Väl utarbetade rutiner för hur sexuella

trakasserier i sjuksköterske- patientrelationen bör hanteras är av stor vikt. Tydliga rutiner kan

få sjuksköterskorna att känna sig tryggare och de skulle i större utsträckning våga be om

hjälp. Att ha regler och stöd i ryggen när patienterna ska konfronteras kan eventuellt

underlätta. I så stor utsträckning som möjligt bör sjuksköterskorna försöka prata med

patienterna och förklara hur de ser på beteendet och vad det får dem att känna. Patienterna får

då chansen att förstå och de får en möjlighet att be om ursäkt och ändra sitt beteende. Det kan

också visa sig ligga orsaker bakom beteendet som sjuksköterskorna aldrig skulle få insikt i

annars. Sexuella trakasserier från patienter bör erkänns som ett allvarligt arbetsmiljöproblem

och sexualproblematik bör ingå i grundutbildningen.

Förslag till fortsatt forskning

Litteraturstudien visar att det saknas forskning, inte minst svensk, som beskriver

sjuksköterskans upplevelse av och reaktioner på sexuella trakasserier från patienterna.

Forskningen på området har nyligen påbörjats och en stor insats behövs för att komma till
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större klarhet kring problemområdets omfattning och konsekvenser. Mer forskning skulle

kunna bidra till större förståelse vilket i sin tur kan ge en mer nyanserad bild av

sjuksköterskornas arbetssituation i relation till sexuella trakasserier och allsidigt belysa denna.

Om konsekvenskerna kartlades och en större kunskap erhölls om hur problemet bör hanteras,

skulle det eventuellt påverka patientsäkerheten och vårdkvaliteten i positiv riktning.
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod

Beskrivning av studien

Forskningsmetod (RCT) CCT (Ej randomiserad). 1/0p

Multicenter, antal center:… 1/0p

(Kontrollgrupp/er)

Patientkarakteristika Antal: 1/0p

Ålder: 1/0p

Man/Kvinna: 1/0p

Kriterier för exkludering Ja Nej

Adekvata exklusioner: 1/0p

(Intervention )

Vad avsågs studien att studera?

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått

…………………….

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej 1/0p

Representativt urval? Ja Nej 1/0p

(Randomiseringsförfarandet beskrivet?)

(Likvärdiga grupper vid start?)

(Analyserade i den grupp som de randomiserades till? )

(Blindning av patienter?)
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(Blindning av forskare?)

Bortfall
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- Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja    Nej Vet ej 1/0p

- Datainsamling tydligt beskriven? Ja    Nej Vet ej 1/0p

- Analys tydligt beskriven? Ja   Nej Vet ej 1/0p

Giltighet

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja   Nej Vet ej 1/0p

- (Råder datamättnad?  Ja   Nej Vet ej)

- (Råder analysmättnad? Ja   Nej Vet ej)

Kommunicerbarhet

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja   Nej Vet ej 1/0p

- Redovisas resultatet i förhållande till

en teoretisk referensram? Ja   Nej Vet ej 1/0p

(Genereras teori? Ja   Nej Vet ej)



Bilaga 3 (sid.2 av 2)

Huvudfynd

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  1/0p

X p av 15 p.

Sammanfattande bedömning av kvalitet

Låg Medel Hög

Granskare sign:

Poängsumman värderades enligt skalan nedan:

0-8p låg

9-11p medel

12-15 p hög



Bilaga 4                                                                                                                                                                           (sid. 1 av 4)

Artikelmatris

FÖRFATTARE
ÅR
LAND

Tidskrift
Titel

Syfte Metod: 1) Design, 2) Urval,
3) Datainsamling, 4) Analys

Resultat Kvalitet

1 HELLZEN, O.,
ASPLUND, A.,
SANDMAN, P-O., &
NORDBERG, A.
(2004).

SVERIGE.

Scandinavian Journal
of Caring Sciences:
The meaning of caring
as described by nurses
caring for a person
who acts provokingly:
an interview study.

Syftet med studien var att
beskriva vad som är
meningsfullt för sjuksköterskor
som vårdar extremt
provocerande patienter med
inlärningssvårigheter.

1) En kvalitativ studie.
2) Strategiskt urval.
3) 8 sjuksköterskor, 5 kvinnor och
3 män i åldern 24 till 55 år som
arbetar på ett gruppboende deltog i
en semistrukturerad intervju. Tre
teman formulerades som beskrev
sjuksköterskornas känslor av att
plågas, stänga av och känna
hjälplöshet.
4) Analys av insamlade data
gjordes med hjälp av en metod
inspirerad av Ricoeur. Denna
består av fyra olika faser.

Sjuksköterskorna beskriver sig som djupt
förödmjukade av fysiskt våld, spott och
sexuella trakasserier. De upplevde detta att bli
spottade på och att bli sexuellt trakasserade
som svårare än att utsättas för fysiskt våld.
Förödmjukelsen kopplades samman med
ondska och fick därför en djup symbolisk
innebörd för sjuksköterskorna. Denna studie
visar även att ett empatiskt perspektiv är viktigt
när man söker efter meningen med vård av
aggressiva patienter.

Hög

2 BRONNER, G.,
PERETZ, C., &
EHRENFELD, M.
(2003).

ISRAEL.

Journal of Advanced
Nursing. Sexual
harassment of nurses
and nurses students.

Syftet med studien var att;
a) kartlägga förekomsten av sju
typer av sexuella trakasserier
b) Identifiera förövarna
c) Identifiera känslor och
reaktioner hos sjuksköterskor
och sjuksköterskestudenter när
de utsatts för sexuella
trakasserier.

1)Detta är en omfattande och
kvantitativ, retrospektiv
tvärsnittsstudie.
2) Urvalet är i viss mån strategiskt.
3) 281 sjuksköterskor och 206
sjuksköterskestudenter, var av 80%
kvinnors och 20% män i åldern 19
till 58 år som arbetade på 5 olika
vårdcentraler besvarade ett
frågeformulär benämnt ”self-
raport”.
4) Analys av insamlade data
gjordes med hjälp av SAS
software. Resultatet presenterades i
%. Sambandet mellan olika typer
av sexuella trakasserier studerades
med hjälp av ”Chi-test”.

a) 90 % av de deltagande sjuksköterskorna och
sjuksköterskestudenterna  rapporterade att de
varit utsatta för minst en typ av sexuella
trakasserier och 30 % hade varit utsatta för
minst fyra typer av trakasserier. En betydande
skillnad förelåg mellan sjuksköterskor och
studenter. Allvarliga  trakasserier upplevdes av
33 % av sjuksköterskorna, jämfört med 23 %
av sjuksköterskestudenterna.
b) De vanligaste förövarna var manliga
patienter och manliga läkare.
c) De vanligaste reaktionerna vid milda
trakasserier var att ignorera händelsen.
Uttrycka motstånd eller tala om händelsen
 med någon annan var reaktioner på svåra typer
av trakasserier.

Medel
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3 MADISON, J., &
MINICHIELLO, V.
(2001).

AUSTRALIEN.

Journal of Nursing
Administration. Sexual
Harassment in
Healthcare:
Classification of
Harassers and
Rationalizations of
Sex-based Harassment
Behavior

Syftet med studien var att få
sjuksköterskorna att förklara hur
patienterna trakasserade dem
samt att få dem att förklara hur
de kände igen trakasserierna och
reagerade på dessa.

1) En kvalitativ studie
2) Strategiskt urval
3) 16 sjuksköterskor, 15 kvinnor
och 1 man i åldern 29 till 46 år
som hade varit verksamma inom
yrket i 5 till 29 år deltog i
djupintervjuerna. Varje deltagare
intervjuades under en timme.
4) Insamlade data granskades,
analyserades och klassificerades
för att identifiera hur deltagarna
rationaliserade sitt eget och
förövarnas beteende.

Studien visade att ofredande av sjuksköterskor
kan länkas till kön och detta visar
nödvändigheten av ett genus perspektiv. Inom
ramen för ett genusperspektiv aktualiseras
frågan om könsroller. Sjuksköterskor som hade
blivit trakasserade vill inte anklaga förövaren.
För att undvika detta använder sig
sjuksköterskorna av olika försvarsstrategier.
Studien visar även att sjuksköterskor upplever
sig trakasserade inom ramen för yrkesrollen.
Därför upplevs inte trakasserierna som fullt ut
kränkande.

Hög

4 HIGGINS, A.,
BARKER, P., &
BEGLEY, C.
(2008).

IRLAND.

Journal of advanced
nursing.
Clients with mental
health problems who
sexualize the nurse-
client encounter: the
nursing discourse

Syftet med studien var att
utforska hur sjuksköterskor
på psykiatriska kliniker
reagerade på patienter som
sexualiserade mötet med
dem.

1) Kvalitativ metod; Grounded
theory med systematisk
generering.
2) Strategiskt urval.
3) 27 sjuksköterskor inom
psykiatrin, 17 kvinnor och 10
män deltog under 2 års tid i
ostrukturerade intervjuer som
spelades in.
4) Insamlade data
transskriberades, organiserades
och analyserades med hjälp av
Nudist 4, Word dokument,
tankekartor och memoing.

Det fanns oskrivna och outtalade
yrkesmässiga förväntningar eller normer
att patienterna skulle behandla
sjuksköterskorna på ett asexuell sätt.
Ibland överträddes dessa normer och
patienterna ”sexualiserade” mötena.
När detta inträffade, tenderade
sjuksköterskorna att antingen ignorera
eller undertrycka beteendet. Fokus låg på
att skydda sig själva och kollegor i stället
för engagemang och en utforskande
hållning mot patienterna. De yngre,
oerfarna deltagarna fann trakasserierna
mer personligt plågsamma. Kvinnliga
sjuksköterskor var oroliga för sin
personliga säkerhet.

Hög
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5 MC GUIRE, T.,
DOUGHERTY, D.,
& ATKINSON, J.
(2006).

 U.S.A.

Management
Communication
Quarterly.
“Paradoxing the
dialectic” The impact
of patients’
sexual harassment in
the discursive
construction of nurses’
caregiving roles.

Syftet var att beskriva den
motsägelse det innebär att vårda
den som sexuellt trakasserar en.
Följande frågor utforskades;
a) Hur ser sjuksköterskor på sin
roll som vårdare?
b) Hur påverkar patientens
sexuella trakasserier
sjuksköterskornas roll som
vårdgivare? c) Hur reagerar
sjuksköterskorna på sexuella
trakasserier från patientens sida?

1) Kvalitativ metod
2) Deltagarna valdes ut med hjälp
av en snöbollsteknik. Flera stater
och yrkeskategorier var
representerade.
3) 24 kvinnor och 4 män, i åldern
22 till 88 år som arbetar eller har
arbetat inom sjuksköterskeyrket
deltog. Intervjuerna, som spelades
in var öppna intervjuer.
4) Insamlad data transskriberades
och analyserades för att identifiera
olika teman.

Studien visar att; a) sjuksköterskorna
förhandlar om sina roller som
vårdgivare. I normala fall rör de sig inom
motpolerna närhet och avstånd i relationen med
sina patienter. b) Sexuella trakasserier från
patienterna förstör deras förmåga att röra sig
mellan dessa poler och leder till ett
distanstagande.
c) Sjuksköterskorna ställs inför ett dilemma;
hur de ska hantera trakasserierna och samtidigt
bibehålla sin roll som vårdgivare.

Hög

6 CELIK, Y., & CELIK,
S.S. (2007).

TURKIET.

Journal of Nursing
Scholarship:  Sexual
Harassment Against
Nurses in Turkey

Syftet med studien var;
a) Att identifiera förekomsten
och källorna till sexuella
trakasserier mot sjuksköterskor
b) Att identifiera faktorer som
påverkar deras upplevelser av
trakasserier.

1) En kvantitativ studie inklusive
deskriptiv statistik.
2) Strategiskt urval.
3) 622 sjuksköterskor, i åldern 20
till 35 år som arbetade på åtta olika
sjukhus i Ankara besvarade ett
frågeformulär som bestod av tre
olika delar.
4) Dataanalys utfördes med hjälp
av ett statistikprogram, SPSS.

Resultaten visade att;
a) 37% av de deltagande sjuksköterskorna hade
blivit sexuellt trakasserade. 80 % av de sexuellt
trakasserade sjuksköterskorna rapporterade inte
händelsen vidare till ledningen. De vanligaste
reaktionerna på sexuella trakasserier var rädsla,
ilska och depression.
b) Sexuella trakasserier påverkade
sjuksköterskornas psykiska och fysiska hälsa
negativt samt även deras familjeliv och
relationer. Arbetsinsatsen minskade.

Medel
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7 HIBINO, Y., OGINO,
K., & INAGAKI, M.
 (2006)

JAPAN.

 Journal of Nursing
Scholarshi: Sexual
Harassment of Female
Nurses by Patients in
Japan

Syftet med studien var;
a) Att kartlägga förekomsten av
sexuella trakasserier från
patientens sida gentemot
sjuksköterskorna
b) Att ta reda på hur
sjuksköterskorna reagerade på
trakasserierna.

1) En kvantitativ, explorativ studie.
2) Strategiskt urval.
3) 473 kvinnliga sjuksköterskor
som arbetade på 60 olika sjukhus i
norra Japan och som var
registrerade i
sjuksköterskeföreningen valdes ut
att besvara ett frågeformulär.
4) Analys av insamlade data
gjordes av studieförfattarna och
deras rådgivare vid flera tillfällen.
Demografiska variabler räknades
och presenterades i procentform.

a) Sexuella trakasserier var vanligt
förekommande på Japanska sjukhus. Relativt
få incidenter rapporterades vidare.
Åtgärdsprogram för att komma till rätta med
incidenter saknades. Andelen kvinnliga
sjuksköterskor som någon gång har utsatt för
sexuella trakasserier av manliga patienter var
55,8 %.  De sjuksköterskor som var mest
utsatta för sexuella trakasserier var i åldern
mellan 30-39 år.
b)Sjuksköterskor tenderade att reagera passivt
och i många fall gjorde de inget för att stoppa
patienten.

Medel


