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Abstract 

The aim of this study was to examine first line managers experiences of working against sexual 

harassment from patients against clinicians in hospitals. The study was qualitative using mixed 

methods gathering data. The study was conducted in two substudies. The first by mapping out 

policys on sexual harassment from patients within a specific region, then analysed by using the 

policy analysis method What’s the problem represented to be? The second substudy was carried 

out by conducting interviews with ten first line managers in a hospital, and analysed by a 

qualitative content analysis. The results show that the analysed policy does not include sexual 

harassment to a great extent, and presents patients distrust to a workgroup characterized by 

diversity as a problem. First line managers experience some saturation in how much they can 

prevent sexual harassment from patients, and feel that most incidents are handled by the 

clinicians themselves. First line managers experience the policy as some what “black and white” 

but at the same time a good basic support tool, and therefore the managers experiences of 

preventing and handling sexual harassment from patients could give a more nuanced picture of 

the phenomenon.   

Keywords: Sexual harassment, patient, first line manager, policy, mixed method.  
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Sammanfattning 

Sexuella trakasserier inom vårdbranschen är vanligt förekommande, och kan ha allvarliga 

konsekvenser för både individen och arbetsplatsen. Enligt tidigare studier är patienter en vanlig 

förövare för sexuella trakasserier, men trots det har arbetsgivaren ingen åtgärdsskyldighet 

utifrån Diskrimineringslagen. Däremot kan sexuella trakasserier ifrån patienter röra sig om en 

allvarlig arbetsmiljöfråga, vilket arbetsgivaren har yttersta ansvaret för. Det saknas generellt 

kunskap om sexuella trakasserier ifrån patienter, och i synnerhet kunskap i hur chefer på 

sjukhus upplever sitt arbete med att förebygga samt hanterar sexuella trakasserier ifrån sjukhus, 

vilket motiverar genomförandet av föreliggande studie. Syftet med denna studie var att 

undersöka första linjen-chefers upplevelser av att arbeta emot sexuella trakasserier ifrån 

patienter mot vårdpersonal på sjukhus. Studien är en mixed-method studie med kvalitativ 

ansats, som består av två delstudier: policystudien och intervjustudien. Policystudien bestod av 

en kartläggning över policydokument om sexuella trakasserier ifrån patienter inom en specifik 

region. Endast en relevant policy fanns och denna analyserades med hjälp av en policyanalys 

av Carol Bacchi: WPR. Data till intervjustudien samlades in via intervjuer med tio första linjen-

chefer på sjukhuset som hade den relevanta policyn. Intervjuerna analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visar att den analyserade policyn i liten 

utsträckning handlar om sexuella trakasserier, och framställer patienter som inte har förtroende 

för en arbetsgrupp kännetecknad av mångfald som ett problem. Första linjen-chefer i 

föreliggande studie upplever en viss mättnad i hur mycket som fenomenet går att förebygga, 

och de tror att de flesta incidenter hanteras av vårdpersonalen själva.  

 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, patient, första linjen-chef, policy, mixad metod.  
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Bakgrund 

Sexuella trakasserier är ett globalt arbetsmiljöproblem som uppskattas drabba varannan kvinna 

någon gång under sitt yrkesverksamma liv (1,2). Förekomsten av sexuella trakasserier 

aktualiserades i stora delar av världen under hösten 2017 genom rörelsen #metoo, vilken syftar 

till att lyfta fram sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor (3). De svenska vittnesmålen 

inom #metoo-rörelsen tyder på att ingen del av arbetsmarknaden är fri från sexuella trakasserier, 

oavsett utbildningsnivå eller bakgrund, vilket gör sexuella trakasserier till ett viktigt 

arbetsmiljöproblem (4).  

Förekomsten av sexuella trakasserier 

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket är kvinnor mer utsatta än män för sexuella trakasserier i 

arbetslivet (5). Yngre är mer utsatta än äldre (5), och visstidsanställda löper större risk att 

utsättas än fast anställda, vilket delvis kan förklaras genom att tidsbegränsade anställningar 

oftast innehas av yngre personer (6). Den grupp som utsätts i högst utsträckning är kvinnor i 

åldersgruppen 16-29 år, då det 2015 var 10 procent som uppgav att de har erfarenheter av 

sexuella trakasserier ifrån chef eller kollega, och 19 procent som utsatts av tredje part (kund, 

brukare, patient eller anhörig) de senaste tolv månaderna (5).  

Sexuella trakasserier i lagen 

Enligt den svenska Diskrimineringslagen (7) finns det sex olika typer av diskriminering, var av 

sexuella trakasserier är en av dessa. Sexuella trakasserier definieras i lagen som ”ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (7), och skiljer sig mot 

exempelvis flörtande eller ömsesidigt uppvaktande genom att vara oönskat. Sexuella 

trakasserier delas ofta in i tre olika typer; verbal (kommentarer om utseende, ålder eller 

privatliv, sexuella skämt eller sexuella förslag), icke-verbal (stirrande, visslande, sexuella bilder 

på arbetsplatsen eller sexuella gester) och fysisk (fysisk kontakt, tafsande, nypande, kramar 

eller kyssar) (8,9). Det är personen som blir utsatt för de sexuella trakasserierna som avgör vad 

som är kränkande (10), vilket innebär att gränsdragningen mellan vad som är sexuella 

trakasserier eller inte är subjektiv.  

Arbetsgivarens ansvar är enligt Diskrimineringslagen (kap 3 §6) att ha riktlinjer för att förhindra 

förekomsten av sexuella trakasserier, och att både förebygga, utreda, samt vidta åtgärder om 



 

2 

 

denne får kännedom om att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för sexuella trakasserier (7). 

Enligt Diskrimineringslagen har arbetsgivaren utrednings- och åtgärdsskyldighet vid de 

trakasserier som har samband med arbetet, trots det har arbetsgivaren inte ansvar när det är 

någon utomstående som trakasserar, en så kallad tredje part, då detta inte omfattas av 

Diskrimineringslagen (7).  Däremot kan sexuella trakasserier ifrån tredje part vara en fråga som 

är relevant för arbetsmiljön, vilken arbetsgivaren ytterst har ansvar för (11).  

Det finns en viss problematik i hanterandet av sexuella trakasserier ifrån patienter då dessa inte 

med lätthet kan nekas vård och ofta inte är långvariga på samma plats inom sjukvården. Enligt 

LO 2018 är den svenska lagstiftningen inte tillräcklig när det gäller arbetsgivarens ansvar för 

att förebygga och utreda sexuella trakasserier från tredje part (4). Istället anses det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vara avgörande, där förekomsten av sexuella trakasserier ifrån tredje part 

behöver riskbedömas, förebyggas och åtgärdas (4).  

Sexuella trakasserier inom vården 

En bransch där sexuella trakasserier är mer vanligt förekommande är vård- och 

omsorgsbranschen (6). Internationella studier visar att var fjärde sjuksköterska någon gång 

blivit utsatt för sexuella trakasserier i sitt arbete (12), och en undersökning i svensk kontext 

visade att 40 procent av kvinnliga sjuksköterskor någon gång blivit utsatt, av antingen kollega, 

chef eller patient (13).  

Sexuella trakasserier från patienter  

Flera studier visar att det inom vården är mer vanligt att de som sexuellt trakasserar 

vårdpersonal är patienter eller anhöriga (5,6,14,15). Enligt LO’s jämställdhetsbarometer  

uppger tolv procent inom vård och omsorg att de blivit sexuellt trakasserade av en tredje part 

(6). Sexuella trakasserier är sällan engångsföreteelser utan ett återkommande problem med 

potentiellt allvarliga konsekvenser, vilket tyder på ett strukturellt arbetsmiljöproblem som 

dessutom har stor påverkan på individens hälsa och dennes arbete (6).  

När anställda utsätts för sexuella trakasserier påverkas arbetsglädjen, motivationen och 

koncentrationen, vilket i sin tur påverkar omdömet och risken för arbetsolyckor ökar (8). 

Tidigare studier har visat en vilja att minimera kontakten med patienten och en tendens till att 

skynda på undersökningarna, vilket kan påverka omvårdnaden negativt (16,17). Sexuella 

trakasserier kan distrahera sjuksköterskor i sitt arbete (18), och påskyndade undersökningar kan 
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leda till att personalen missar viktiga signaler på akuta situationer (19). Bristande koncentration 

kan få allvarliga konsekvenser vid bland annat medicinering, hantering av medicinska 

instrument eller provtagningar (19). Sjuksköterskorna upplevde även en hjälplöshet eftersom 

deras chef inte tog situationen på allvar (18). I de artiklar som inkluderats i den litteraturöversikt 

som presenteras nedan fanns en tendens att cheferna minimerade problemet kring sexuella 

trakasserier ifrån patienter, och menade att det var viktigt att inte lägga för stor vikt vid 

fenomenet eftersom det då skulle kunna uppstå hysteri (20). En annan chef menade att det helt 

enkelt är de nyexaminerade sjuksköterskorna som behöver flytta sina gränser lite, eftersom 

sexuella trakasserier är en del av jobbet (20).  

Vissa sjuksköterskor har uppgivit att deras vård för andra patienter också påverkats negativt 

efter att de utsatts för sexuella trakasserier (16), vilket talar för att sexuella trakasserier är ett 

omfattande arbetsmiljöproblem inom vård- och omsorgsbranschen. Sexuella trakasserier leder 

också till ökad sjukfrånvaro, ökad personalomsättning, ineffektivt team-arbete, samt en negativ 

företagsimage (21).  

Systematisk litteraturöversikt 

För att visa på det nuvarande forskningsläget gällande sexuella trakasserier ifrån patienter på 

sjukhus så har en systematisk litteraturöversikt genomförts. Samtliga tio artiklar som ingår i 

litteraturöversikten bekräftar att sexuella trakasserier är ett allvarligt och vanligt förekommande 

problem inom vårdbranschen. Alla tio studier redogör för olika förebyggande åtgärder, och fem 

av dessa redogör även för hanterandet av sexuella trakasserier ifrån patienter (20,22–25). De 

förebyggande åtgärderna i studierna är i inget fall testade, utan baserade på informanternas 

berättelser eller som en del av författarnas diskussion. Samtliga studier är skrivna ur 

vårdpersonalens perspektiv, och endast en studie inkluderar informanter med chefsposition 

(20).  

Förebyggande åtgärder riktade mot patienter och anhöriga 

Utbildning riktad mot patienter och dess anhöriga i form av information om vad sexuella 

trakasserier är, och hur det påverkar den som blir utsatt (23), samt information om förväntat 

uppförande (24,26) och rådande policys (26) är i tre artiklar förslag på förebyggande insatser 

(23,24,26). Cogin & Fish (23) menar att sådan information skulle kunna bidra till minskad 
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förekomst av sexuella trakasserier, men ingen av artiklarna beskriver hur detta skulle kunna 

vara en förebyggande åtgärd.  

Förebyggande åtgärder riktade mot vårdpersonal 

Utbildning för sjuksköterskor och annan vårdpersonal lyfts fram i majoriteten av artiklarna som 

en central förebyggande åtgärd mot sexuella trakasserier ifrån patienter (22,25–30). Med 

utbildning menas i dessa artiklar utbildning i kommunikationsteknik (27–30) och 

konflikthantering (28). Lux et al lyfter särskilt vikten av att lära ut kommunikationsteknik för 

att hantera olika svåra situationer, exempelvis aggressiva patienter, vilket de menar stärker 

sjuksköterskans självförtroende och ökar känslan av egenmakt, vilket i sin tur bygger ett 

självförtroende inom professionen (27). Utbildning i kommunikationsteknik kan enligt Yang 

vara ett verktyg för att förebygga olika typer av trakasserier (28). Även utbildning gällande 

definitionen av sexuella trakasserier är av stor vikt då det kan minska risken för att personen 

som blir utsatt förminskar sin egen upplevelse (25), även om upplevelsen av vad som bedöms 

vara sexuella trakasserier är subjektiv och skiljer sig åt mellan olika människor.   

Tre av dessa sju artiklar (26,27,29) tar även upp vikten av att inkludera sexuella trakasserier 

ifrån patienter i grundutbildningen. Detta förslag motiveras inte i artiklarna men man kan tänka 

sig att det skulle förbereda nyexaminerad vårdpersonal på att trakasserier kan förekomma, och 

då få bättre förutsättningar att hantera olika svåra situationer i arbetslivet. ”Nursing is known 

for eating their young” (27, s. 39) är ett citat ur Lux el al som menar att nyexaminerade 

sjuksköterskor behöver komma ut i arbetslivet med en motståndskraft mot bland annat sexuella 

trakasserier, för att undvika att deras karriär inom sjukvården blir kort då yrket innehåller olika 

påfrestningar. Detta menar Lux et al kan skapas genom ökad självreflektion och genom att 

analysera kritiska situationer för sedan att ta lärdom av dessa (27).  

Ett annat sätt bygga upp en motståndskraft mot trakasserier kan enligt Lux et al (27), Cogin & 

Fish (23) samt Madison (25) vara genom workshops där personalen får öva på att kommunicera 

med varandra och med patienter genom interaktiva övningar och rollspel. Enligt Madison (25) 

visar också sådana workshops medarbetarna att ledningen tar sexuella trakasserier på allvar, 

om ledningen också deltar.  
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Förebyggande åtgärder riktade mot chefer 

Även utbildning för chefer anses vara av relevans för det förebyggande arbetet (22,25). Robbins 

menar att utbildning för chefer bör innehålla metoder för debriefing, juridiska frågor och en 

generell ökad medvetenhet om den skada som sexuella trakasserier kan orsaka både individen 

och organisationen (22). Cogin och Fish menar, i kontrast till ovan nämnda studier som lyfter 

vikten av utbildning, att utbildning i ökad medvetenhet kring sexuella trakasserier till stor del 

är en reaktiv åtgärd som endast avser en reaktion när en incident redan skett, och menar att 

chefer behöver anta en mer proaktiv, förebyggande, inställning genom att först förstå vilka 

kontextuella faktorer som ökar sjuksköterskors risk att bli utsatta för sexuella trakasserier (23). 

De menar vidare att sådan kunskap är en förutsättning för att därefter kunna ta fram exempelvis 

utbildningar och policys i förebyggande syfte (23).  

Även Robbins et al förmedlar detta i sin konklusion då de menar att det är viktigt att förstå de 

olika processerna involverade i sexuella trakasserier; bland annat vem förövaren är, vad orsaken 

till trakasserierna är och hur situationen hanteras av vårdpersonalen och i förlängningen av 

chefen (22).  

Cogin & Fish konstaterade i sin studie vikten av ett stöttande ledarskap som ett sätt att 

förebygga sexuella trakasserier, då daglig kontakt med sin chef skulle verka som ett skydd och 

ett hinder för förekomsten av sexuella trakasserier (23). Enligt författarna känner medarbetare 

med en stöttande chef sig mer säkra på att få stöd om de rapporterar en incident (23), vilket 

skulle kunna öka chansen att incidenter faktiskt rapporteras om medarbetaren inte är orolig för 

sanktioner eller för att inte bli tagen på allvar. Fler andra studier lyfter också vikten av ett 

stöttande ledarskap för att förebygga och hantera sexuella trakasserier ifrån patienter (20,22,25–

27). Utöver stöttande chefer är det även viktigt med en stöttande arbetsgrupp, då de som blivit 

utsatta kan ha ett behov av att få bekräftat vad som hänt och känna ett sympatiskt stöd ifrån sina 

kollegor (22,23).  

Flera studier nämner policy mot sexuella trakasserier ifrån patienter som en viktig förebyggande 

faktor (22–25,29). Policyn bör innehålla information om juridiska rättigheter och bör vara känd 

för alla medarbetare (22).  
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Hanterandet av sexuella trakasserier ifrån patienter 

Sexuella trakasserier ifrån patienter beskrivs i samtliga fem artiklar ur vårdpersonalens 

perspektiv, och därför handlar de om hur vårdpersonalen hanterar situationen, snarare än hur 

cheferna hanterar det. Vanligast är att sjuksköterskan ignorerar patientens beteende och låtsas 

som att det inte hänt (22,23). Sexuella trakasserier kan upplevas vara en del av arbetet (20), 

vilket kanske är en anledning till varför incidenter ignoreras. De sjuksköterskor som upplevde 

att sexuella trakasserier var en del av arbetet menade att kommentarer och andra verbala uttryck 

ifrån patienter förekom dagligen, men att endast några få incidenter fick dem att känna sig illa 

till mods (20). 

På vissa avdelningar där patienter är återkommande eller inlagda är det dock svårare att ignorera 

patienten, och för att kunna utföra sitt arbete att vårda patienten kan sjuksköterskorna känna sig 

mer eller mindre tvungna att interagera med personen. Detta hanteras i Nielsen et al (20) genom 

att sjuksköterskorna talar med varandra i gruppen och byter personal vid behov. Mer erfaren 

personal, eller manlig personal, kunde ta över vissa patienter som upplevdes vara obehagliga 

(20). De arbetsplatser som deltog i studien av Nielsen et al (20) hanterade förekomsten av 

sexuella trakasserier ifrån patienter från fall till fall, där specifika patienter hade en egen ”intern 

policy” (20), där det exempelvis var överenskommet att inte krama vissa patienter eller vara 

mer tydligt strikt och opersonlig mot andra, och hantera varje patient som en unik individ 

snarare än att generalisera.  

Ett bra stöd ifrån både kollegor och chefer till den som blir utsatt lyfts som en viktig del av 

hanterandet av sexuella trakasserier ifrån patienter (22,24,25). Det kan exempelvis finnas ett 

behov av att bekräfta upplevelsen genom att bli lyssnad på och känna sympatier ifrån sina 

kollegor. Detta stöd kan ges inom personalgruppen, vilket Robbins et al kallas för internt stöd 

(22). Stödet är också viktigt eftersom en brist på stöd skulle innebära ett förnekande av det som 

inträffat, och erbjudande om mer professionellt stöd ska finnas tillgängligt vid behov (24).  

Med utgångspunkt i de tio artiklar som ingår i denna litteraturöversikt skulle man kunna 

konstatera att sexuella trakasserier anses vara ett problem som behöver tas på allvar, även om 

det dykt upp någon åsikt som framhåller sexuella trakasserier som ett mindre viktigt problem. 

Dessa kritiska åsikter framförs i denna litteraturöversikt av just chefer, vilket dock inte kan 

anses helt representativt med tanke på den begränsade mängden studier som litteraturöversikten 
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baseras på. Denna företeelse gör det dock särskilt intressant att vidare undersöka sexuella 

trakasserier ifrån patienter ur chefers perspektiv. 

Problemformulering 

Policys och riktlinjer kring hur arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier 

inom arbetsplatsen mellan kollegor och chefer samt hur dessa incidenter ska hanteras finns väl 

dokumenterat, och är dessutom lagstadgat enligt Diskrimineringslagen (7). Enligt statistik (13) 

är det inom vårdbranschen främst patienter som utsätter vårdpersonal; sjuksköterskor, 

undersköterskor samt läkare som arbetar patientnära, för sexuella trakasserier, och denna grupp 

omfattas inte av den åtgärdsskyldighet som arbetsgivaren har enligt diskrimineringslagen (7). 

Det är därför upp till varje arbetsgivare att ha goda rutiner kring sexuella trakasserier från 

patienter, för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för vårdpersonalen. Som översikten ovan 

visar så saknas det kunskap om hur chefer på sjukhus förebygger samt hanterar förekomsten av 

sexuella trakasserier ifrån patienter, vilket motiverar genomförandet av föreliggande studie.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka första linjen-chefers upplevelser av att arbeta emot 

sexuella trakasserier ifrån patienter mot vårdpersonal på sjukhus.  

Frågeställningar:  

 Vilka policys finns för första linjens chefer att förhålla sig till, i sitt arbete mot sexuella 

trakasserier från patienter mot vårdpersonal, vad ger de uttryck för, och hur upplever 

cheferna dess användbarhet?    

 Hur upplever första linjens chefer arbetet med att förebygga sexuella trakasserier ifrån 

patienter mot vårdpersonal? 

 Hur upplever första linjens chefer det att hantera sexuella trakasserier ifrån patienter 

mot vårdpersonal?  

 

Metod  

I följande metodavsnitt beskrivs studiens design, följt av en beskrivning av den systematiska 

litteraturstudie samt kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar som genomförts. Föreliggande 
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studie består av två delstudier, fortsättningsvis kallade ”Policystudien” och ”Intervjustudien”, 

och varje delstudies metod beskrivs i varsitt metodavsnitt som innehåller beskrivningar av  

urval, datainsamling, databearbetning och analys. Avslutningsvis innehåller metodavsnittet ett 

stycke om självreflektion och etiska överväganden.  

Design 

För att få en överblick över det nuvarande kunskapsläget, hitta en kunskapslucka och ge grund 

till studiens syfte föregås denna studie av en systematisk litteraturöversikt, en rapid review (31). 

Studien är en mixed-method studie med kvalitativ induktiv ansats, som består av två delstudier: 

policystudien samt intervjustudien. Policystudien baseras främst på studiens första 

frågeställning, och intervjustudien baseras på andra och tredje frågeställningen. Data till 

policystudien har samlats in via mailkontakt, och analyserats med hjälp av en policyanalys av 

Carol Bacchi som kallas ”What´s the problem represented to be”, WPR (32). Intervjustudien är 

en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod, och en kvalitativ innehållsanalys 

som analysmetod. Dessa två metoder anses komplettera varandra då den problematiserande 

policyanalysen ger en mer djupgående förståelse för vad policyn ger uttryck för medan 

intervjuerna kan ge en inblick i policyns användbarhet i praktiken såväl som chefernas 

upplevelse av att arbeta med att förebygga och hantera sexuella trakasserier ifrån patienter.   

Utöver riktlinjer för uppsatsarbete på masternivå inom arbetshälsovetenskap som 

tillhandahålls av Högskolan i Gävle så följer uppsatsen även riktlinjerna Standards för 

reporting Qualitative Research (SRQR) (33).  

Litteraturöversikt 

Med hjälp av sökmodellen SPIDER har sökord tagits fram, vilka redovisas i bilaga 1, tabell 1. 

Synonymer har sökts i Svensk mesh (34) samt i lästa artiklars referenslistor. Sökningarna har 

genomförts i Scopus, Cinahl och Pubmed, vilka valdes på grund av dess vårdvetenskapliga 

relevans. En söksträng har skapats genom att kombinera sökorden med de Boolska operatorerna 

AND och OR (31). I enlighet med Fink 2014 (31) har en Practical screen tillämpats, med 

följande inklusionskriterier: artikel på engelska, peer-reviewed samt tillgänglig i fulltext via 

Högskolan i Gävle. Studierna ska tydligt skilja sexuella trakasserier ifrån exempelvis våld eller 

mobbning och de sexuella trakasserierna ska komma ifrån patienter, inte ifrån kollegor eller 

chef.  



 

9 

 

Olika kombinationer av sökorden har testats i databasen Scopus för att få fram en söksträng 

som gav en hanterbar mängd relevanta studier. Efter testsökningarna kunde det konstateras att 

det råder stor brist på studier om patienter som sexuellt trakasserar, och i synnerhet studier om 

chefernas upplevelser av förebyggande och hanterande. Söksträngen blev därför bredare. Den 

söksträng som slutlingen användes var: 

(Management OR manager*) AND (“sexual harass*” OR “unwanted sexual* attention” OR “sexual* inappropriate 

behavior*” OR “sexual* inappropriate behaviour*”) AND (patient* OR “third party”) AND (hospital*) 

Totalt inkluderades tio artiklar i litteraturöversikten; sex ifrån Scopus, tre ifrån Pubmed och en 

som fanns via en inkluderad studies referenslista. Träffar, inklusionskriterier samt antal valda 

studier presenteras i bilaga 2, tabell 2, 3 och 4. En lista på de artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten presenteras i bilaga 3. Den systematiska litteratursökningen genomfördes 

under oktober/november 2018.  

Kvalitetsgranskning  

För att bedöma kvaliteten på de tio studier som ligger till grund för den systematiska 

litteraturöversikten har två olika kvalitetsgranskningsmallar tagits fram, en för kvalitativa 

studier och en för kvantitativa (Se kvalitetsgranskningsmallarna i Bilaga 4: tabell 5 och 6). 

Dessa granskningsmallar grundar sig i två redan etablerade granskningsmallar, ur vilka ett urval 

av frågor valts ut och omformulerats för att vara mer lämpliga. För granskning av de kvalitativa 

studierna har ett urval av frågor ur SBU’s kvalitetsgranskningsmall ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik” (35) använts, eftersom SBU 

är en etablerad källa till granskningsmallar med en stor mängd granskningsfrågor av välja ifrån. 

För bedömning av de kvantitativa studierna har ett urval av frågor ifrån dokumentet 

”Granskningsfrågor från metodkursen” använts, vilket är ett dokument som tidigare använts 

under utbildningen. Granskningsfrågorna kunde besvaras med Ja (2p), Delvis (1p) eller Nej 

(0p). Delvis kunde innebära att studien till viss del uppfyllde kravet. 0-5 poäng bedömdes vara 

låg kvalitet, 6-9 poäng bedömdes vara medelhög kvalitet, och studier med tio poäng bedömdes 

ha hög kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes 5 artiklar ha hög kvalitet och fem artiklar 

ha medelkvalitet. De med medelhög kvalitet inkluderades på grund av att de hade så pass höga 

poäng (>8), och för att deras brister inte nämnvärt ansågs påverka studien i sin helhet 

(exempelvis otydlig beskrivning av bortfall). Samtliga tio artiklar, inklusive deras kvalitet, 

presenteras mer detaljerat i en artikelmatris, se bilaga 5, tabell 7.   
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Policystudie 

Utifrån antagandet att kommunala policydokument finns allmänt tillgängliga på internet har en 

avsaknad av policys som handlar om sexuella trakasserier ifrån patienter noterats, och därför 

skulle dessa kartläggas. Kartläggningen ligger till grund för en analys av vad policydokumenten 

ger uttryck för.  

Urval och datainsamling 

Av praktiska skäl har ett bekvämlighetsurval gjorts, genom en begränsning till ett landsting: 

Västra Götalandsregionen (VG-regionen), vilket är namnet på landstinget i Västra Götalands 

län. Detta landsting valdes delvis av bekvämlighetsskäl, men också för att det är ett landsting 

med välkända sjukhus som möjligtvis har högre krav på sig av bland annat image-skäl. 

Landstinget består av fyra fristående sjukhus och fyra sjukhusgrupper, totalt 18 sjukhus. De 

fyra fristående sjukhusen har var sin ledning, och varje sjukhusgrupp har en ledning som 

ansvarar för sin sjukhusgrupp.  

Kontakt togs via mail till totalt åtta HR-chefer,-strateger, och -specialister för att be om 

eventuella policydokument rörande sexuella trakasserier ifrån patienter (Se bilaga 6 för 

informationsbrev). På grund av att flera sjukhus har samma sjukhusledning så täcker de åtta 

kontaktade personerna in samtliga 18 sjukhus. Denna datainsamlingsmetod bedömdes lämplig 

på grund av att mailkontakt är ett praktiskt och smidigt sätt att efterfråga ett dokument, och 

mottagaren kan enkelt bifoga det elektroniska dokumentet i svarsmailet. Samtliga åtta personer 

besvarade mailet, sju av dessa skickade dokument och en svarade att de inte hade någon relevant 

policy. Vissa sjukhus skickade ett par olika dokument, vilka även andra sjukhus skickade, men 

totalt mottogs åtta unika dokument.  

Efter genomläsning av samtliga dokument för att identifiera innehåll som specifikt berör 

sexuella trakasserier ifrån patienter drogs slutsatsen att endast ett dokument var relevant: 

”Kränkning av medarbetare från patient eller närstående”. Det är endast detta dokument som 

inkluderats i analysen. I resterande dokument nämns att det råder nolltolerans mot sexuella 

trakasserier, vilket skulle kunna inkludera sexuella trakasserier ifrån patienter, men övergår 

därefter i att endast rikta sig mot medarbetare och chefer under resterande del av dokumenten.  
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Databearbetning  

Dokumenten för policystudien har samlats in elektroniskt via e-post. Dokumenten har sparats i 

pdf-format, utan att några förändringar gjorts i dokumenten, och sorterats i olika mappar på 

datorn beroende på vilket sjukhus som skickat respektive dokument.  

Analys: What’s the problem represented to be?  

Policyn ”Kränkning av medarbetare från patient eller närstående”  har analyserats med hjälp av 

Carol Bacchis metod ”What´s the problem represented to be?” (WPR) (32), vilket är en 

analysmetod med syfte att klargöra vilket eller vilka problem som policyn ger uttryck för. WPR 

är särskilt lämplig för just analys av policydokument och kan användas för att problematisera 

vad policydokumentet förmedlar.  

Bacchi menar att policys baseras på specifika ´problem´ som policyn ska ´lösa´, och policyn 

innehåller därför olika problemframställningar som baseras på hur policyförfattarna ser på 

problemet (32). WPR syftar inte till att hitta brister och svagheter inom en policy eller att 

bedöma innehållet, utan till att analysera hur problemen framställs för att därmed kunna 

synliggöra de antaganden som ligger till grund för problemrepresentationen, istället för att bara 

acceptera problem som fastställda. WPR valdes på grund av intresset av att lyfta ett perspektiv 

som ifrågasätter policyförfattarnas makt till tolkningsföreträde i skapandet av problem, och för 

att utmana tanken om problem som konstruerade snarare än fastställda. Målet är att analysen 

ska ge en ökad förståelse för vad policyn ger uttryck för genom att bryta ner och få fram vad 

policyn förmedlar, för att kunna besvara första frågeställningen i föreliggande studie.   

För att analysera policydokument enligt WPR används ett analysverktyg bestående av sex 

frågor (32) (egen översättning):  

1. Hur framställs problemen inom en specifik policy? 

2. Vilka underliggande antaganden och påståenden ligger till grund för 

problemrepresentationen? 

3. Hur har problemrepresentationen uppstått? 

4. Vad problematiseras inte i problemrepresentationen?  

5. Vilka effekter/konsekvenser får denna problemrepresentation? 

6. Hur/vart har denna representation av problemet producerats och reproduceras? 

 

När alla dessa frågor inkluderas kan en mycket omfattande analys genomföras, men med tanke 

på att denna analys endast genomförs för en av två delstudier i föreliggande studie så kommer 

endast fråga 1, 2, 4 och 5 att inkluderas.  
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Fråga 1 inkluderas eftersom den är grunden i analysen, och visar vilka problem som identifierats 

och hur dessa framställs. Fråga 2 ska lyfta vilka antaganden som kan ligga bakom 

problemframställningen. Fråga 3 exkluderas eftersom den innebär ett mycket omfattande arbete 

för att granska den bakomliggande historien kring problemrepresentationen. Fråga 4 lyfter vad 

som inte tas upp i policyn, vad som lämnats oproblematiserat, vilket kan vara intressant då det 

kan visa vad, eller vilka perspektiv, som eventuellt lämnas osagt. Fråga 5 inkluderas eftersom 

det är en intressant fråga som kan visa hur problemframställningarna gynnar vissa men 

missgynnar andra, och vilka eventuella positiva och negativa effekter problemet kan ge. Den 

6:e och sista frågan exkluderas eftersom den bygger på fråga 3 vilken även den exkluderats.  

Vid analysen lästes dokumentet igenom flera gånger för att identifiera problemframställningar, 

och texten bröts ner stycke för stycke för att kunna besvara de frågeställningar som inkluderats 

i analysen.  

Intervjustudie 

För att undersöka första linjen-chefers upplevelser av att arbeta förebyggande samt hantera 

sexuella trakasserier ifrån patienter har intervjuerna genomförts med informanter inom den 

sjukhusgrupp som utifrån ovan nämnda kartläggning har en relevant policy. Intervjuer bedöms 

vara en lämplig metod för att fånga informanternas upplevelser kring ett fenomen (36).  

Urval  

Sjukhusgruppen som uppges använda den inkluderade policyn består av tre sjukhus. Första 

linjen-chefer som arbetar på dessa sjukhus kommer att inkluderas i studien, eftersom de ofta 

arbetar i nära kontakt med medarbetare och därför har en tydlig insikt i det dagliga arbetet, 

samtidigt som de har ett ansvar för medarbetare, organisation och arbetsmiljö. Förutom 

inklusionskriteriet att informanterna ska vara första linjen-chefer och arbeta på ett sjukhus inom 

sjukhusgruppen (inte vara hyrläkare eller vikarie) så ska de vara fast anställda, arbeta minst 75 

% och ha minst ett års arbetslivserfarenhet på nuvarande arbetsplats. Detta för att de ska ha god 

erfarenhet och kunskap om hur förekomsten av sexuella trakasserier förebyggs och hanteras.  

Som stöd för vilka avdelningar som skulle inkluderas och exkluderas, och i vilken ordning 

informanter skulle kontaktas har en rapport av Medscape använts, där 29 sjukhusavdelningar 

rangordnats baserat på förekomsten av sexuella trakasserier ifrån patienter (37). Listan kunde 

inte följas helt och hållet på grund av att vissa avdelningar som stod på listan inte fanns på 
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sjukhuset. Rättspsykiatriska avdelningar exkluderades också, trots att denna avdelning låg högt 

upp på Medscapes lista (8:e plats), på grund av föreställningen att hanteringssättet på de 

avdelningarna avviker mycket ifrån andra avdelningars hanteringssätt.  

Inledningsvis kontaktades första linjen-chefer på de första sju avdelningarna, vilket var 30 

personer. Kontaktinformation hittades via sjukhusens hemsida, och de kontaktades via mail 

med ett informationsbrev innehållande bland annat en förfrågan om att delta. (En kopia på 

informationsbrevet bifogas i bilaga 7). Av dessa mottogs 14 svar varav åtta var intresserade av 

att delta. Påminnelser skickades till de som inte svarat. Därefter kontaktades första linjen-chefer 

på ytterligare sju avdelningar vilket var 78 personer. Av dessa mottogs nio svar utan något 

intresse av att delta. Då ytterligare två informanter behövdes så frångicks listan av Medscape 

och två avdelningar som låg som låg på plats 23 och plats 29 kontaktades, som bedömdes kunna 

vara relativt lika de redan inkluderade avdelningarna vad gäller patientmötet. Detta var nio 

personer, varav två var intresserade av att delta. Dessa två informanter arbetade på en avdelning 

som inte bedömdes skilja sig nämnvärt ifrån de andra inkluderade avdelningarna vad gäller 

exempelvis hur rutinerna kring patientbesök ser ut och inkluderades därför ändå.  

Sammanfattningsvis kontaktades totalt 117 informanter, var av 25 personer svarade. Av dessa 

tackade 10 personer ja till att delta i studien.  

Datainsamling  

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer med tio första linjen-chefer 

verksamma inom en sjukhusgrupp i VG-regionen. Intervjuerna baserades på en i förhand 

författad intervjuguide, som skrevs med syfte att fånga in chefernas upplevelser av sitt arbete 

mot förebyggande och hanterande av sexuella trakasserier ifrån patienter. (Intervjuguiden 

beskrivs djupare i avsnittet Intervjuguide nedan, och intervjufrågorna redovisas i bilaga 8). Vid 

en semistrukturerad intervju är inte frågorna strikt bundna till frågeformuläret, utan det finns 

möjligheter för informanten att fritt utforma svaren, och det finns utrymme för följdfrågor (38). 

Detta innebär dock att intervjuernas reliabilitet, dess överförbarhet, påverkas negativt eftersom 

samma följdfrågor antagligen inte kommer att ställas vid alla intervjuer, vilket dock anses 

godtagbart vid kvalitativa studier (37, s. 295).  

Intervjuerna bokades via mailkontakt med varje informant, och genomfördes under feb-mars 

2019. Intervjuerna hölls på respektive chefs arbetsplats, på deras kontor eller i ostört mötesrum. 
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Med informantens godkännande spelades varje intervju in för att underlätta transkriberingen 

och stärka studiens trovärdighet (38). Intervjuerna blev mellan 24 - 49 minuter långa.  

Intervjuguide 

Utifrån den kunskapslucka som identifierats vid den systematiska litteraturöversikten och 

utifrån föreliggande studies frågeställningar har en intervjuguide tagits fram med syfte att på 

bästa sätt fånga in den data som behövs för att kunna besvara studiens syfte. Frågorna har 

formulerats för att inte vara ledande, för att öka studiens tillförlitlighet (40). Intervjuguiden är 

utformad så att intervjun inleds med praktiskt information kring informanternas bakgrund, följt 

av frågor kring sjukhusets policy ”Kränkning av medarbetare från patient eller närstående”, och 

deras upplevelser kring sitt arbete med att förebygga samt hantera sexuella trakasserier ifrån 

patienter. Avslutningsvis kommer informanten att få chansen att säga något mer som de 

eventuellt vill ha sagt, vilket enligt Kvale & Brinkman (39) är ett bra avslut på en intervju.  

För att öka studiens tillförlitlighet, säkerställa frågornas begriplighet, ordning och möjlighet att 

fånga in information relevant för studiens syfte har intervjuguiden testats innan intervjuerna. 

Testpersonen uppfyllde samma inklusionskriterier som informanterna i mitt urval, för att få 

intervjusituationen lik de intervjuer som skulle inkluderas i studien. Testintervjun genomfördes 

i december 2018 på en första linjen-chef på det utvalda sjukhuset och efter intervjun hade 

informanten ingenting att tillägga eller påpeka gällande frågorna. Intervjun och utformandet av 

intervjufrågorna kändes efter testintervjun bra och därför valdes att inte göra några ändringar i 

intervjuguiden. Datan ifrån testintervjun kommer inte att användas i studiens resultat.  

Databearbetning 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen i mobiltelefonen, och kopior av 

ljudinspelningarna lades på datorn. Ljudinspelningen startades efter att informanten tillfrågats 

om det var okej att spela in, efter hälsningsfraser och småprat. Ljudinspelningarna 

transkriberades till text kort efter varje intervju. Under transkriberingen skrevs allt som sas ut 

till text, och tydliga markeringar gjordes för vem som sa vad.  

Analys 

Datan i intervjustudien har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt SBU 

är en metod för att dra slutsatser baserade på data för att få ökad kunskap, nya insikter eller visa 

ny fakta (41). Vid analysen har fokus varit på textens manifesta innehåll (40), det som direkt 
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uttrycks i intervjuerna, och därför har inga antaganden gjorts. De meningsbärande enheterna 

har sorterats utifrån vad som sägs, inte utifrån vilken fråga som ställts. Inga tydliga skillnader 

har kunnat identifierats beroende på informanternas avdelning, kön eller ålder och samtliga 

informanter har uttryckt en stor variation av patienter. Inget mönster har identifierats gällande 

en viss typ av patienter på någon särskild avdelning, vilket gör avdelningarna relativt likvärdiga 

vad gäller förebyggande och hanterande. Av dessa anledningar så ses cheferna som en grupp 

och de har därför helt avidentifierats i resultatet.  

Analysprocessen i denna studie har följt den analysprocess som beskrivs i både Graneheim & 

Lundman 2004 (42) samt Graneheim & Lundman 2017 (40), och exempel på kodning visas i 

tabell 8 nedan. I tabellen kan man se hur analysprocessen gått från meningsbärande enhet till 

kategori, och övergången från upplevelse till aktivitet i koden. Denna process diskuteras mer i 

avsnittet Metoddiskussion.  

Tabell 8: Exempel på analysprocessen:   

Nr:  Meningsbärande enhet  Kondenserad Kod Sub-Kategori Kategori 

1 ”Det är ju viktigt att man känner.. att 

personalen känner att det här vill vi lyfta, 

och att vi lyssnar på personalen först och 
främst”  

Chefen anser att det är viktigt att 

personalen känner att cheferna 

vill lyfta frågan (om sexuella 
trakasserier), att de (cheferna) 

lyssnar på personalen först och 

främst.  

Viktigt att 

personalen känner 

att de blir lyssnade 
på.   

Chefen tar sexuella 

trakasserier på allvar  

Uppmärksammar 

sexuella 

trakasserier.  

2 ”Det är väldigt svårt att som chef 

förebygga, för vi vet inte vad patienten eller 

närstående skulle kunna säga eller göra” 

Sexuella trakasserier är svårt att 

förebygga, eftersom chefen och 

vårdpersonalen inte vet vad 
patienten kan säga eller göra. 

Att helt förebygga 

sexuella trakasserier 

ifrån patienter är 
svårt 

Svårt att förebygga 

sexuella trakasserier 

Utmaningar i att 

förebygga 

sexuella 
trakasserier. 

3 ”Och det blir ju väldigt svårt när 

patienterna..de är ju i en vårdsituation på 
nått sätt. Det kan vara att de har någon 

psykisk belastning eller är sjuka på något 
sätt och inte riktigt har koll på läget” 

Det upplevs vara svårt att hantera 

sexuella trakasserier ifrån 
patienter då de är i en 

vårdsituation eller om de har 
någon psykisk belastning.  

Ett dilemma då 

patienterna är sjuka 
eller har andra 

tillstånd.  

Patientens tillstånd 

påverkar 
hanteringen 

Tolerera sexuella 

trakasserier ifrån 
patienter 

 

Självreflektion  

Studiens trovärdighet påverkas av hur författarens förförståelse har påverkat resultatet, och 

därför kan det vara relevant att redovisa författarens förförståelse (40). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) spelar författarens förförståelse stor roll för tolkningsprocessen, då det alltid 

finns någon nivå av tolkning inblandad i kvalitativa studier, och författarens förförståelse har 

betydelse för resultatet (42). Då denna studie fokuserar mer på det manifesta innehållet i datan 
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än på det latenta så har tolkningsnivån av intervjumaterialet varit förhållandevis låg. 

Antaganden är också en del av förförståelse, och i policystudien gjordes antagandet att den 

inkluderade policyn enbart handlar om sexuella trakasserier, vilken analysen senare 

motbevisade. Eftersom intervjuerna påbörjade innan policyanalysen var helt klar så ställdes 

intervjufrågorna rörande policyn utifrån denna felaktiga förförståelse. Detta diskuteras mer i 

det senare avsnittet Metoddiskussion: Policystudie.  

Personligen finns ingen erfarenhet av vårdyrket eller av chefsroller eller av sexuella trakasserier 

i arbetslivet. Jag anser att förekomsten av sexuella trakasserier är ett mycket allvarligt samhälls- 

och arbetsmiljöproblem, vilket innebär att jag naturligtvis önskade att de chefer jag mötte också 

skulle ta fenomenet på stort allvar. Mitt intresse är stort men min praktiska kunskap i ämnet är 

begränsad, om man bortser från den grundliga litteratursökning som genomförts inför 

föreliggande studie. På grund av att forskningsområdet patienter som sexuellt trakasserar 

vårdpersonal verkar vara relativt obeforskat så blir också min förförståelse för denna specifika 

inriktning svag. Jag kunde innan studien inte förutse vad resultatet av denna studie skulle bli, 

vilket ökade mitt intresse ytterligare.  

 

Forskningsetiska överväganden  

För att säkerställa god forskningsetik har studien följt Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet (43).  

Det policydokument som analyserades med hjälp av WPR omnämns vid namn på grund av att 

det var en del av analysen. Dokumentnamnet bedömdes inte vara känslig information som 

behövde avidentifieras då det är allmänna handlingar som vem som helst kan få tillgång till.  

Informanterna i både policystudien och intervjustudien informerades om studiens syfte vid 

första kontakten, och informanterna i intervjustudien påmindes även om detta vid 

intervjutillfället. Informanterna i intervjustudien informerades om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst hade rätt avbryta sin medverkan utan att behöva uppge någon särskild 

anledning. Informanterna informerades om konfidentialitet, om att alla personliga uppgifter 

som namn och arbetsplats kommer att anonymiseras och att alla uppgifter som de lämnar endast 

kommer att användas för föreliggande studies ändamål. Informanterna fick frågan om de är 

intresserade av att ta del av uppsatsen när den är godkänd, vilket samtliga var positiva till.  
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Jag är medveten om att sexuella trakasserier kan vara ett känsligt ämne att tala om, och trots att 

denna studie inte har undersökt informanternas personliga erfarenheter av detta så uppkom 

personliga berättelser om egna erfarenheter under intervjuerna. Under intervjusituationen fick 

jag förhålla mig till detta genom att lyssna och låta informanten berätta sin berättelse. Eftersom 

dessa berättelser inte bedömdes vara relevanta för studien då de inträffat långt innan 

informanterna i fråga blev chefer så ställdes inga följdfrågor utifrån informantens personliga 

berättelser. Dessa berättelser har transkriberats men inte inkluderats i resultatet.  

 

Policystudiens resultat 

Efter genomläsning av policyn ”Kränkning av patient eller närstående” har ett huvudproblem 

(problem 1) och fyra ’mindre’ problem kunnat identifieras, samt tre aspekter som 

problematiseras mycket lite eller eller inte alls i policyn. Dessa presenteras i tabell 9 nedan. 

Inledningsvis kommer resultatet av fråga 4 i Bacchis frågemodell att presenteras, det vill säga 

vad policyn inte eller mycket lite problematiserar, eftersom detta anses vara det viktigaste 

resultatet. Därefter kommer de fem ’problemen’ att presenteras och besvara de inkluderade 

frågorna: Hur framställs problemen?, Vilka underliggande antaganden ligger till grund för 

problemrepresentationen? samt Vilka effekter får denna problemrepresentation?. I policyn 

omnämns dokumentet som en rutin, vilket kännetecknas av att den innehåller ett i förväg 

bestämt tillvägagångssätt för hur incidenter ska hanteras. I föreliggande studie så används 

begreppet policy synonymt med rutin.  

Tabell 9: Sammanfattning av problemframställningarna i policystudien 

Fråga 4: Vad problematiseras i liten 

omfattning? 

Sexuella trakasserier samt det förebyggande arbetet  

Fråga 4: Vad problematiseras inte? Chefens perspektiv 

Problem 1 (Huvudproblem) Patienters misstro till en arbetsgrupp som kännetecknas av mångfald 

Problem 2 Bristande förhållningsregler och okunskap i hur medarbetare ska agera. 

Problem 3 Brist på respekt ifrån patienter. 

Problem 4 Att medarbetare inte känner sig trygga på arbetsplatsen. 

Problem 5 Patienter som kränker, hotar eller diskriminerar 
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Vad problematiseras i liten omfattning  i policyn? 

Sexuella trakasserier nämns på två ställen i policyn, i övrigt är det begreppen kränkningar, 

trakasserier eller diskriminering som används. Policyn uttrycker att ”Det är allvarligt om 

medarbetare i samband med dialog om vårdens utförande utsätts för kränkningar, sexuella 

trakasserier eller uttalande av diskriminerande karaktär”, och senare i den avslutande delen av 

policyn nämns sexuella trakasserier som något vars förekomst bör diskuteras på arbetsplatsens 

APT som en del av ett förebyggande arbete. Sexuella trakasserier har uttryckligen ett mycket 

litet utrymme i dokumentet, vilket skulle kunna bero på flera anledningar. Sexuella trakasserier 

är möjligtvis mindre prioriterat eller mindre vanligt förekommande än exempelvis kränkningar. 

Eller så har policyförfattarna, medvetet eller omedvetet, inkluderat sexuella trakasserier i det 

bredare begreppet trakasserier, vilket dock inte beskrivs i dokumentet.  

Det förebyggande arbetet upptar endast en liten avslutande del av policyn, vilket kan förklaras 

av att dokumentet är en rutin och därför mer inriktat mot hantering av incidenter som skett 

snarare än att förebygga. Eftersom detta är det dokument som sjukhuset  uppges använda sig av 

i samband med kränkningar och trakasserier ifrån patienter kan det dock tolkas som att det 

förebyggande arbetet är mindre viktigt, eller kanske att det är begränsat till det som föreslås i 

policyn; att diskutera olika frågor kring ämnet på APT.  

Vad problematiseras inte i policyn? 

Policyn skrivs ur två perspektiv, medarbetarens och patientens, men utelämnar chefens 

perspektiv. Chefens ansvar är, enligt policyn, att göra denna känd så att medarbetaren känner 

till avsikten med rutinen, men det framgår dock inte vad chefen har för roll i att hantera eller 

förebygga incidenter. Med tanke på att handlingsstegen som beskrivits i policyn så verkar denne 

i första hand rikta sig mot vårdpersonalen. Stöd för handling presenteras i sex steg, vilka är: ”1. 

Lyssna efter orsak, 2. Reagera tydligt, 3. I undantagsfall: byt vårdpersonal, 4. Hänvisa till annan 

vårdgivare, 5. Om nödvändigt – avvisa patienten, 6. Om händelsen inneburit stark oro eller 

rädsla kan händelsen betraktas som hotfull och ska därför polisanmälas”. Redan i steg 4 eller 5, 

och absolut i punkt 6 kan man tänka sig att chefen tar över ansvaret, vilket dock inte framgår 

av policyn. 

Problem 1: Patienters misstro till en arbetsgrupp som kännetecknas av mångfald.  

Huvudproblemet som identifierats i policyn är att patienter uppfattas ha en misstro till en 

arbetsgrupp som kännetecknas av mångfald. Misstron uttrycks genom att patienten ställer krav 
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på vilken medarbetare som inte ska utföra vårdinsatsen, trakasserar vårdpersonalen eller på 

något sätt uttrycker sig diskriminerande.   

I policyn skrivs det fram att patienter kan förvänta sig att träffa medarbetare som kännetecknas 

av mångfald. Sjukhuset tillämpar enligt policyn kompetensbaserad rekrytering, och därför ska 

patienter kunna känna sig trygga i att varje medarbetare har rätt kompetens. Då detta skrivs 

fram i policyn så framstår det som att det finns ett antagande om att mångfald inte går hand i 

hand med kompetens. Med andra ord ses det som ett problem att patienter inte uppskattar 

mångfald, och därför dömer vårdpersonalen utifrån yttre faktorer, som kön, utseende eller ålder. 

Patienter som tackar nej till erbjuden vård (genom att kränka, trakassera eller diskriminera) 

uppfattas inte trygga i att ta emot vård ifrån vilken vårdpersonal som helst, utan påverkas av 

sina föreställningar om olika personer inom en heterogen arbetsgrupp.   

Patienter som inte vill ta emot hjälp ifrån vissa medarbetare skulle kunna påverka de 

medarbetare som blir drabbade, om vårdpersonalen upplever att patienten känner misstro endast 

på grund av vårdgivarens utseende eller ålder, potentiellt genom att bli kränkt, arg eller ledsen. 

Även om vårdpersonalen inte ska byta personal bara för att en patient begär det så finns inte 

heller alltid resurser till att byta. Patienten skulle kunna bli irriterad eller aggressiv och vara en 

potentiell fara för medarbetarna.  

Problem 2: Bristande förhållningsregler och okunskap i hur medarbetare ska agera.  

Policyn inleds med ett syfte, vilket är att ”...tydliggöra sjukhusets förhållningsregler samt ge 

stöd för handling”. Syftet kan innebära att det tidigare inte funnits tydliga förhållningsregler 

gällande just kränkning av medarbetare samt att medarbetarna inte vetat hur de ska agera eller 

hantera dessa situationer. Då författarna till policyn formulerat detta syfte framställs ett 

bristande förhållningssätt och okunskap i hanterandet av kränkningar ifrån patienter som ett 

problem. 

Denna problemframställning skulle kunna grunda sig i uppfattningen eller vetskapen om att det 

uppkommit, eller länge funnits, ett behov av en policy samt tydliga förhållningsregler, och att 

medarbetare behöver riktlinjer för hur de ska agera. Det framgår inte hur behovet ser ut men 

med tanke på policyns tillkomst kan man tänka sig att det funnits en efterfrågan av rutinen. 

Denna efterfrågan beror kanske på en ökad förekomst av kränkningar ifrån patienter, vilket lett 

fram till att policyn tagit fram, eller så har förekomsten först nu börjats ses som ett mer allvarligt 

problem med konsekvenser för individen och organisationen, vilket ligger väl i tiden.  
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Effekterna av att bristande rutiner kring förhållning och hantering av kränkningar ifrån patienter 

framställs som ett problem skulle kunna innebära att fenomenet tas på större allvar och att det 

identifieras som något som faktiskt förekommer och som behöver hanteras. Om medarbetare 

inte har kunskap i hur de ska hantera sexuella trakasserier finns risken att de påverkas mer 

negativt än om de känner sig trygga i hanteringen.  

Problem 3: Brist på respekt ifrån patienter.  

”Liksom patienter och närstående har rätt att bli bemötta på ett professionellt och värdigt sätt 

gäller det omvända, det vill säga att patienter och närstående bemöter vårdpersonalen med 

respekt”. Respekt framhålls som en rättighet för både medarbetare och patienter, vilket innebär 

att det anses vara ett problem om respekt inte finns närvarande. Alla människor, kanske i 

synnerhet vårdpersonal vars uppgift är att vårda, borde kunna förvänta sig att bli respektfullt 

bemötta i sitt arbete, och även om kränkningar eller sexuella trakasserier inte är berättigat under 

några omständigheter så kan man tänka sig att det finns vissa situationer då vårdpersonalen har 

större tolerans för en brist på respekt. Sådana situationer kan tänkas vara om patienten är 

påverkad av alkohol eller droger, om patienten lider av en psykisk sjukdom eller om patienten 

har demensproblematik. 

En konsekvens av detta skulle kunna vara att policyn inte blir applicerbar eller känns realistisk 

i förhållande till hur situationer i verkligheten hanteras, då det kan tänkas finnas flera olika 

faktorer att ta i beaktande i sitt hanterande av patienter som kränker eller trakasserar. 

Exempelvis är det kanske inte aktuellt att lyssna på patienten för att förstå orsak till 

kränkningarna, vilket enligt policyn är tillvägagångssättet vid konflikter, om patienten är 

påverkad av alkohol. I sådana situationer är det kanske inte heller lönt att förklara för patienten 

att man känner sig kränkt, då patienten inte är i stånd att förstå eller kanske ens minnas det 

senare. De första stegen för handling som redovisas i policyn (lyssna efter orsak samt reagera 

tydligt) kan tänkas vara mer applicerbart i situationer då medarbetaren upplever större kontroll 

över situationen, och då patienten upplevs vara mottaglig för en tillsägelse. Utifrån de 

handlings-steg som policyn redogör för så framställs problemet som något som ska hanteras av 

vårdpersonalen stegvis, även om man kan föreställa sig att det i praktiken inte alltid går till så, 

utan till stor del påverkas av upplevelsen av situationens allvar. Utifrån dessa handlingssteg 

antas vårdpersonalen i varje situation våga säga ifrån och ha möjlighet att reagera tydligt. 
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Problem 4: Att medarbetare inte känner sig trygga på arbetsplatsen.  

Otrygghet bland medarbetare framställs som ett problem på arbetsplatsen, och otryggheten lyfts 

fram i samband med att medarbetare utsätts för bland annat sexuella trakasserier av patienter. 

Att känna sig otrygg beskrivs som en konsekvens av utsattheten för trakasserier, men inga andra 

konsekvenser för medarbetaren beskrivs. En konsekvens av otrygghet bland medarbetare 

beskrivs som ”otrygg personal riskerar att göra missbedömningar som i sin tur kan påverka 

patienten negativt”. Konsekvensen av att medarbetaren känner sig otrygg då patienten utsätter 

vårdpersonalen för kränkningar, sexuella trakasserier eller diskriminerande kommentarer 

riskerar alltså att påverka patienten negativt.  

Det underliggande antagandet för denna syn på problemet kan tänkas vara grundat ur vårdens 

uppdrag att vårda, där patientens hälsa är i fokus. Trots att patienten kan tänkas vara den 

skyldiga vid kränkningar och policyn riktar sig till medarbetare så lyfts inte några exempel på 

konsekvenserna för individen som utsatt, förutom otrygghet, vilket skulle kunna bero på att just 

patientens hälsa är i fokus inom hälso- och sjukvården. Som läsare undrar kan man undra om 

otrygghet är den enda känsla som vårdpersonalen känner när de utsätts. Genom att istället lyfta 

fram vilka fler konsekvenser som trakasserier kan ha på individens hälsa skulle fenomenet 

kunna förstås som ett potentiellt mer allvarligt hälsoproblem av både medarbetare och chefer. 

Genom att vara medveten om konsekvenserna kanske medarbetaren sänker sin toleransnivå för 

kränkningar och trakasserier, och känner att policyn kan fungera som ett stöd när hen ska 

förklara för en patient varför ett visst beteende inte känns acceptabelt.  

Problem 5: Patienter som kränker, hotar eller diskriminerar 

I policyn framställs patienter som kränker, hotar eller diskriminerar som ett problem: ”En 

patient kan ha önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal, men har inte i 

någon situation rätt att framföra krav eller agera på ett sätt som innebär att medarbetare eller 

studenter känner sig kränkta, hotade eller diskriminerade”, ”Undersökning, vård och 

behandling som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är alltid frivillig och kräver 

patientens samtycke. Därmed är patienten i sin fulla rätt att tacka nej till den vård som erbjuds 

och fri att kontakta annan vårdgivare.”, ”En patient som vägrar att bli behandlad av viss 

medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård”. Att neka den vård som erbjuds genom att 

kränka, hota eller diskriminera vårdpersonalen framställs i policyn som ett aktivt och medvetet 

val som patienten gör. 
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’Problemet’ framställs i policyn bero på att samtal om val av behandlare eller andra aspekter på 

vårdens utförande eskalerar till en konflikt mellan medarbetare och patient eller närstående, 

vilket skulle kunna göra att man ser en förenklad bild att något som är mer komplext och större 

än bara ett beslut som tas av den enskilde patienten. Naturligtvis kan policyn inte presentera 

alla tänkbara orsaker till varför kränkningar ifrån patienter förekommer, men policyns stora 

fokus på att patienter som trakasserar vårdpersonal aktivt tackar nej till den vård som erbjuds 

skulle kunna uppfattas som en förenklad bild av vad fenomenet kan grunda sig i, exempelvis 

maktutövande och maktförhållande mellan patient och vårdpersonal, nedvärderande kvinnosyn, 

rasism, ett försök till upprätthållande av status, eller bristande respekt för vårdpersonal som 

yrkesgrupp. 

 

Intervjustudiens resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien. Chefernas upplevelser av sitt arbete 

emot sexuella trakasserier ifrån patienter har varit kopplade till de aktiviteter som identifierats 

i analysen, och därför framställs chefernas upplevelser med utgångspunkt i aktiviteterna. 

Resultatet som presenteras nedan har skrivits fram ur de domäner, kategorier och sub-kategorier 

som identifierats genom den kvalitativa innehållsanalysen. Domänerna presenteras genom 

rubriker, och kategorierna som underrubriker. Sub-kategoriernas benämning framgår inte som 

rubriker, utan har skrivits fram som en text. Sub-kategorierna framgår istället i Bilaga 9, tabell 

10, där analysens domäner, kategorier och sub-kategorier presenteras mer överskådligt i 

tabellform.  

Att förebygga sexuella trakasserier ifrån patienter 

Uppmärksamma sexuella trakasserier 

Cheferna upplever att det är viktigt att visa sin vårdpersonal att de är medvetna om förekomsten 

av sexuella trakasserier, och de vill vara en chef som vårdpersonalen känner att de kan komma 

till om de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Cheferna tycker att det är viktigt att prata om 

sexuella trakasserier i olika kontexter, både i fikarummet och på medarbetarsamtal, för att visa 

att det inte råder någon skam kring ämnet. En chef upplever att både patienterna och de som 

vårdpersonal påverkas av samhällsdebatten, vilket borde göra alla parter mer medvetna och 

uppmärksamma. Genom att ta upp ämnet på medarbetarsamtal vill cheferna visa att sexuella 
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trakasserier inte är något konstigt att prata om, vilket de hoppas ska få medarbetarna att vilja 

tala om för chefen om något händer.  

”Det är viktigt att vi pratar om det (sexuella trakasserier).. För att då vet de att de har en chef som är medveten om detta och 

tycker det är viktigt. Det är det viktigaste tycker jag att de känner att det”. (Informant 2) 

Cheferna upplever att det är viktigt att de skickar ut policyn ”Rutin vid kränkande särbehandling 

och trakasserier” till alla medarbetare, för att medarbetarna ska bli medvetna om att det som de 

eventuellt upplever inte alltid behöver tolereras. Cheferna upplever också att policyn har varit 

användbar som samtalsämne på APT. Diskussionsfrågorna som finns i policyn upplever en 

informant som användbara för att kunna bolla tips och tankar med varandra. Flera informanter 

upplever policyn mer som ett stöd som de kan ta till vid behov, men ingenting som de har 

användning av rent praktiskt i den dagliga verksamheten.  

Cheferna upplever att policyn är bra och viktig, och ett par informanter menar att den har 

saknats och varit efterfrågad av vårdpersonalen. De menar att dokumentets existens visar 

medarbetarna att cheferna bryr sig om problematiken med sexuella trakasserier, och att policyn 

även visar att patienter kan vara förövare.   

”.. det som är bra det är ju det att man uppmärksammar, för det är ju det som fokus nu är på tänker jag, att även personal kan 

bli utsatt från patienter”. (Informant 8) 

Informera vårdpersonalen 

Cheferna tycker att det är viktigt att varje medarbetare är medveten om att det på sjukhuset 

råder nolltolerans mot sexuella trakasserier, och därför informerar de om detta vid 

medarbetarsamtal och när ny vårdpersonal anställs. Cheferna betonar då vikten av att ingen i 

personalen behöver stå ut med sexuella trakasserier ifrån patienter, trots att patienterna är sjuka. 

Cheferna tycker att förberedelse för eventuella incidenter är en del av det förebyggande arbetet, 

och en informant upplever att hen blir påmind om vikten av att förebygga varje gång något 

händer.  

”Sen funderar man såklart på ’ja har vi berättat för henne när hon började, har vi sagt till henne hur vi tänker’”. (Informant 5) 

De tycker att det är viktigt att personalen har kunskap i hur de ska gå tillväga om något händer 

och vem de ska vända sig till, vilket är något de informerar om på medarbetarsamtal. En 

informant uppger att de kontinuerligt har utbildningar för personalen i hur bland annat sexuella 

trakasserier ska hanteras, vilket informanten upplever stärker personalen i sin yrkesroll.   
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Informera patienter 

Att informera patienter om att det på sjukhuset råder nolltolerans mot sexuella trakasserier 

beskriver cheferna som en förebyggande åtgärd som sjukhuset vidtagit. Genom affischer i 

väntrum och på mottagningarna informeras patienterna om sjukhusets riktlinjer, vilket cheferna 

tror är som något som skulle kunna vara avskräckande.  

”Vi har ju såna här riktlinjer som vi sätter upp där ute där det står att man ska..ah inte röka, vara snäll mot personalen, att vi 

inte accepterar vissa beteenden och vi polisanmäler står också. Jag tänker att det kanke kan vara avskräckande på något sätt”. 

(Informant 5) 

Upprätthålla förhållningsregler kring patienterna  

Chefer på avdelningar där patienterna är mer långvariga har upplevt att de behövt upprätta 

förhållningsregler kring hur privata vårdpersonalen bör vara med patienterna, för att förebygga 

sexuella trakasserier. Chefen upplever att de lär känna sina patienter och en nära relation skapas. 

Därför anser cheferna att det är viktigt att chefen och medarbetarna pratar om hur nära patienten 

man vill komma. Varje medarbetare behöver enligt cheferna själva fundera över hur privata de 

vill vara, om man exempelvis vill bli vän på Facebook eller dela med sig av privat information.  

”Det kan vara så att patienterna försöker eller vill bli privata och då får man ha funderat lite på det själv. Hur privat vill jag 

vara? För det blir ju lite tjittjatt som ’mina barn..’, och ’detta gjorde jag i helgen..’ så det blir liksom en vanlig social 

konversation på något sätt, men det kan ju vara så att man inte vill berätta vissa saker som man tycker är för privat och då ska 

man inte göra det. Man måste veta själv vart man vill dra sin gräns”. (Informant 3) 

Vid patientmöten med undersökning så upplever cheferna att vårdpersonalen behövt vara 

tydliga vid exempelvis situationer då patienten behöver klä av sig byxorna för en 

röntgenundersökning av underkroppen, vilken en informant beskriver som en återkommande 

situation där patienter dragit skämt som vårdpersonalen upplevt som obehagliga. En annan 

informant menar att vårdpersonalen bör vara tydliga i sitt kroppsspråk genom att markera sin 

distans till patienten, som ett sätt att minimera risken för att patienten misstolkar 

vårdpersonalens vänlighet, då vårdpersonalen inte på förhand vet hur patienten kan agera.  

”Sen finns ju folk som beter sig också, och vi hamnar i situationer där vi umgås med folk som vi inte väljer och då kan det ju 

uppstå (sexuella trakasserier). Jag upplever det ibland som att patienterna inte förstår den här vänligheten och hjärtligheten och 

kan misstolka det till att vara att ’ja men du kanske ändå är lite förtjust i mig’”. (Informant 10) 

Vissa chefer upplever även att mer fysiska förhållningsregler är förebyggande, exempelvis att 

inte gå in själv till patienter som de hört har sexuellt trakasserat vårdpersonalen tidigare, eller 

att på förhand ha uppsikt över vart utgångarna finns i det rum man är i.  
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Utmaningar i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier 

Flera chefer upplever att de gör vad de kan för att förebygga sexuella trakasserier ifrån patienter, 

men de upplever också en viss mättnad i hur mycket som faktiskt kan förebyggas då de inte helt 

och hållet kan påverka vad en annan människa, i detta fallet patienten, säger eller gör.  

”Det är väldigt svårt att som chef förebygga, för vi vet inte vad patienten eller närstående skulle kunna säga eller göra”. 

(Informant 4) 

Cheferna tror att patienter ibland ser människor i uniform som icke-personer som de kan ta sig 

friheter mot, vilket är ett problem som upplevs ligga bortom chefens ansvar eller förmåga. Ur 

ett större perspektiv uttrycks samhällsfostran och tidig fostran av barn som ett viktigt 

förebyggande arbete.    

Att hantera sexuella trakasserier ifrån patienter 

Tolerera sexuella trakasserier ifrån patienter 

Samtliga chefer upplever att det finns vissa faktorer som påverkar hur patienter hanteras, 

exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa, och att hänsyn tas till dessa faktorer. Det faktum att 

många patienter är i stort behov av vård, vissa livsviktig sådan, gör att patienterna inte kan 

avvisas med lätthet. Cheferna upplever en kluvenhet inför detta, då patienten må vara sjuk vilket 

de har förståelse för, men sjukdomen rättfärdigar samtidigt inte att patienten får bete sig hur 

som helst. Däremot tror cheferna att vårdpersonalen har utvecklat en viss tolerans mot sexuella 

trakasserier, som de inte tror att  medarbetarna har utanför arbetet.  

”Jag tror att ribban är lite högre för att medarbetarna ska tycka att det är obehagligt liksom, jämfört med ute i samhället liksom”. 

(Informant 7) 

En informant upplever att det är en del av professionen att lära sig att förstå och hantera 

människor som befinner sig på olika ”mentala platser”, både människor i sorg, påverkade av 

alkohol och droger, eller med psykiska sjukdomar. Cheferna tror att patientens tillstånd även 

påverkar medarbetarnas upplevelse av situationen, samtidigt som de tycker att det finns gränser 

för vad vårdpersonalen ska behöva tolerera.  

”Sen beror det också på om det är en senil farbror i 85 års åldern då kanske man har mer överseende.. det kan bero på vad det 

är för tillstånd och ålder och så, hur man upplever det”. (Informant 7) 

Cheferna upplever att vårdpersonalens erfarenhet har betydelse för toleransen. De uppfattar att 

mer erfaren vårdpersonal har lättare för att markera när en patients beteende inte känns okej, 

men samtidigt att mer erfaren personal har en högre tolerans på grund av just erfarenheten av 
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att patienter och deras beteende kan påverkas av sjukdom eller mentalt tillstånd. De chefer med 

en mer erfaren personalgrupp upplever det som skönt eftersom de då känner att vårdpersonalen 

är mer trygga i sin yrkesroll och vet hur mycket eller lite de behöver tolerera.  

Låta arbetsgruppen hantera sexuella trakasserier 

Enligt de flesta cheferna i föreliggande studie förekommer sexuella trakasserier ifrån patienter 

relativt sällan, men när det förekommer så upplever cheferna att det hanteras på ett bra sätt, 

antingen genom att vårdpersonalen själva hanterar situationen, eller genom att chefen gör det.  

Cheferna tror att det förekommer sexuella trakasserier som inte chefen hör talas om, och att de 

flesta incidenter hanteras i stunden av vårdpersonalen, genom att personalen säger ifrån till 

patienten, lämnar rummet eller ber en kollega ta över. En informant upplever att det kan hjälpa 

om en manlig medarbetare tar över patienter som sexuellt trakasserat, vilket chefen upplever 

vara ett lätt och praktiskt sätt att lösa problemet.  

En orsak till varför cheferna tror att fler incidenter förekommer än vad som rapporteras uppges 

framför allt bero på att situationer hanteras direkt i stunden, men också för att sexuella 

trakasserier är en subjektiv upplevelse där vissa medarbetare kanske upplever vissa patienter 

som för mycket, medan andra inte gör det.  

”.. jag kan tänka mig att det gör det (förekommer incidenter som inte rapporteras), fast det är det där eftersom sexuella 

trakasserier är en sån balansgång och den egna känslan av vart gränsen går. Så jag skulle kunna tänka mig att några skulle 

kunna uppfatta vissa patienter som för mycket men kanske inte vågar säga till, så jag kan tänka mig det och det är ju tråkigt”. 

(Informant 1) 

Att sexuella trakasserier förekommer men inte når chefen upplevs som beklagligt och allvarligt, 

men upplevs av en chef också kunna tolkas som att om incidenterna inte når chefen så hanteras 

de av vårdpersonalen, och chefen tror inte att någon i personalen då påverkas påtagligt negativt.  

”Alltså jag tycker allt sånt är allvarligt, sen så är det klart att man kan ju tolka det på olika sätt. Jag kan ju tolka det som att om 

det inte kommer till mig så hanteras det, och då är det okej i någon bemärkelse. Eller det är iallafall inte folk som går runt och 

mår dåligt över såna incidenter. Och jag utgår ifrån att det är så va” (Informant 7) 

Cheferna upplever att vårdpersonalens reaktioner, när patienter säger eller gör något opassande, 

är individuella, men de tycker att det är viktigt att vårdpersonalen tydligt markerar för patienten 

att beteendet inte accepteras, genom att säga ifrån.  

”Personalgruppen är ju helt som en palett, olika människor naturligtvis. En del blir jätte-ledsna, en del vågar inte säga ifrån, 

endel tycker det är obehagligt, endel blir förbannade, endel säger ifrån riktigt ordentligt. Så det finns ju hela spannet där. Sen 

har jag sagt till personalen det att enda som direkt just då är det bästa det är att markera att detta är inte okej”. (Informant 7) 
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Cheferna upplever att vårdpersonalen har ett bra stöd i varandra och de upplever att det råder 

en öppenhet och en kultur av att reflektera över händelsen när något inträffat, både med och 

utan chefens närvaro. Vid sådana reflektionssamtal kan de ge varandra tips och råd inför 

hanteringen av eventuella framtida incidenter. Chefen beskriver arbetsgruppen som vana vid 

att prata om känslor och känsliga frågor vilket underlättar om någon behöver stöd efter att ha 

blivit utsatt av sexuella trakasserier. Cheferna tror att arbetsgruppen även pratar om sexuella 

trakasserier som ett sätt att själva hantera incidenter, utan att det blir chefens sak att hantera.  

”Det de gör är att de går ut och debreafar, pratar, med varandra. Sen när det inte är okej längre så går de till mig” (Informant 

3) 

Även om cheferna tror att många incidenter förekommer som de aldrig hör talas om så tror och 

hoppas de att vårdpersonalen skulle berätta för chefen om de blev utsatta för sexuella 

trakasserier av en patient, antingen direkt för att be chefen ta över patienten, eller i efterhand.  

”Sen får ju inte jag reda på allting, väldigt mycket hanteras ju spontant sådär. En del saker har, beroende på vem vet är, skrattat 

åt det och säger jaja. Men om det verkligen är något som nån tar illa vid sig och tycker är obehagligt, då pratar man ju om det 

i den bemärkelsen att då kommer de till mig liksom..’du får..kan du gå in och snacka med den här patienten’ eller den här 

anhöriga eller vad det nu är.” (Informant 6) 

Cheferna upplever att hierarkin inom sjukvården idag är mindre påtaglig, och dessutom 

parallellt med #metoo tror de att vårdpersonalen har lättare att söka stöd hos sin chef idag. 

Gränsen för när vårdpersonalen själva hanterar situationen och när de bedömer att chefen 

behöver veta om incidenten beskrivs lite olika bland informanterna. Vissa chefer tror att 

vårdpersonalen berättar om alla incidenter för chefen, medan andra tror att de endast berättar 

när det är något som uppfattats som riktigt jobbigt.  

Tillrättavisa patienten 

Om vårdpersonalen känner att de inte längre kan, vill eller känner sig bekväma med att hantera 

en patient så upplever chefen att de kommer för att be hen ta över. 

”Blir det riktigt jobbigt, det är ju då de kommer till mig och säger att de vill ha hjälp, men i vanliga fall så löser de det själva”. 

(Informant 3) 

En informant tror att vårdpersonalen ser och hör hur cheferna agerar, och därför behöver 

cheferna särskilt visa att de inte duckar för att hantera sexuella trakasserier. Samtliga chefer 

känner sig bekväma och trygga i att vid direkt hantering av en situation då patienten fortfarande 

är kvar på avdelningen gå in till patienten för att tala om att det som hen sagt eller gjort inte 
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tolereras och om det upprepas så uppmanas patienten att söka vård någon annanstans. Detta var 

något de upplevde vara en del av deras ansvar som chef.  

En informant upplevde ilska för att sexuella trakasserier förekommit, vilket underlättande 

hanteringen då hen kände att gränsen var nådd för hur patienten fick bete sig. En annan 

informant upplevde att det var tillfredsställande att få säga till patienter som inte kunnat uppföra 

sig, eftersom hen kände ett ansvar att skydda sina medarbetare. Patienterna som blivit tillsagda 

har av cheferna upplevts bli skamsna, vilket i kombination med känslan av tillfredsställande 

skulle kunna göra chefen mer benägen att tillrättavisa patienter. En annan informant har uttryckt 

att hen tillrättavisar patienter i rollen som chef, men också i rollen som medmänniska då 

sexuella trakasserier väcker känslor av ilska. 

En informant upplevde att han på grund av att han är man hade lättare att säga till patienterna 

som inte kunde bete sig. Eftersom de flesta i arbetsgruppen var kvinnor upplevde han att 

patienterna lyssnade bättre på honom, och tog hans tillsägning på större allvar.  

Använda policyn vid hantering 

Policyn ”Rutin vid kränkande särbehandling och trakasserier” upplevs av vissa chefer vara ett 

stöd vid hantering av sexuella trakasserier ifrån patienter, eftersom den innehåller punkter som 

steg för steg beskriver hur hanteringen ska gå till. De flesta cheferna uppger att de inte behövt 

använda policyn ännu, framför allt eftersom den är så pass ny, men de upplever att det känns 

skönt att ha en tydlig rutin att luta sig mot vid eventuella incidenter. Ett par chefer som inte 

använt policyn än tror ändå att den kan vara användbar när det väl blir skarpt läge, och att man 

får testa den då.  

”När jag läser den kan jag fundera på ’hade det här funkat i det läget’, och jag kan inte säga att jag kände såhär att ’Det här 

kommer inte att funka, den här är jätte-dålig’. Utan jag tror att  när det sker nånting så får man testa såna här rutiner och se, 

håller dem eller inte.” (Informant 4) 

En chef upplever att policyn främst riktar sig mot situationer då patienten inte vill ha exempelvis 

en kvinnlig sjuksköterska eller läkare eller en person med utländskt utseende, och vid de 

tillfällena har policyn använts. En annan upplever policyn som ganska ”svart eller vit”, fast att 

det i verkligheten finns en gråzoon som upplevs svår att hantera, där patientens tillstånd spelar 

stor roll för hur hanterandet går till. En informant upplever att policyn underlättar hanteringen 

eftersom det då inte handlar om vad den enskilde chefen tycker, utan att de kan använda policyn 

som ett stöd utan att själv behöva värdera situationen. En informant tror att andra arbetsplatser 
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som inte redan pratar så pass mycket om sexuella trakasserier ifrån patienter skulle kunna ha 

mer nytta av en sådan policy.  

Utmaningar vid hantering av sexuella trakasserier 

På avdelningar där patienterna får livsuppehållande behandling upplever cheferna att avvisande 

av patienter inte har någon direkt långvarig effekt, eftersom dessa patienter skulle bli dåliga i 

hemmet, åka till akuten och sen återigen hamnar på avdelningen eftersom det inte finns några 

andra behandlingsalternativ. I de situationer då patienten varit påverkad eller haft en psykisk 

sjukdom har cheferna upplevt hanteringen som svår, eftersom de inte vet hur mycket som 

patienten tar in eller förstår av vad som sägs.  

Situationer då en medarbetare kommit in till chefen efter att patienten redan lämnat avdelningen 

upplever några chefer som svåra att hantera. I dessa situationer hamnar fokus på den 

medarbetare som blivit utsatt snarare än att tala med patienten. Chefen erbjuder samtalsstöd och 

skriver en avvikelserapport för att notera händelsen. Sen är det upp till medarbetaren om hen 

vill att incidenten ska polisanmälas.  

”Jag tycker man ska komma till oss och berätta det, till oss chefer, och sen kan man ju gå vidare och se.. hur skulle man kunna 

göra. Men då är det den personen som har blivit utsatt för det som får styra det också, och man ska gå vidare eller man ska.. ja 

det ska man som chef lyfta tycker jag, och det ska anmälas om personen vill göra det” (Informant 4) 

Flera chefer har uttryckt svårigheter vid polisanmälan av incidenter, då vårdpersonalen oftast 

inte vill anmäla. Orsaken till detta upplever de oftast är att vårdpersonalen inte vill att hens 

namn ska synas i anmälan. Om en incident inte rapporteras så menar en chef att 

förutsättningarna för hen att exempelvis ändra om lokalerna eller skaffa larm försämras, 

eftersom incidenterna ur det perspektivet behöver synas i statistiken för att de ska ha hänt.  

 

Diskussion 

I detta diskussionsavsnitt kommer en resultatdiskussion samt en metoddiskussion att 

presenteras. Resultatdiskussionen kommer att inledas med en kort sammanfattning av det 

viktigaste resultatet, utifrån vilket en diskussion kommer att föras, samt en diskussion om 

resultatets relevans för arbetshälsovetenskapen. Därefter följer en metoddiskussion där 

relevanta aspekter som kan ha påverkat studiens utförande diskuteras: styrkor och svagheter 
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med studien, förförståelsen av policyn, urval, analys och studiens generaliserbarhet kommer att 

diskuteras.  

Resultatdiskussion 

Resultatsammanfattning 

Kartläggningen av policydokument om sexuella trakasserier ifrån patienter visade att endast ett 

av de insamlade dokumenten uttryckligen handlade om ämnet, och i denna policy får sexuella 

trakasserier ett litet utrymme. Policyn ger uttryck för olika problem, bland annat att 

vårdpersonalen har okunskap i hur de ska hantera kränkningar, att det saknas förhållningsregler 

och att kränkningar är ett aktivt val som patienten gör när de tackar nej till erbjuden vård. 

Cheferna tycker att policyn är mycket viktig, men de flesta chefer har ännu inte använt policyn.  

Vissa tror ändå att den kan vara användbar vid behov, medan andra upplever den mer som ett 

stöd som finns men inte som något som används i den dagliga verksamheten. De flesta chefer 

tror att det förekommer fler incidenter än vad de hör talas om, eftersom de upplever att de flesta 

incidenterna hanteras av vårdpersonalen själva.  

Avsaknad av sexuella trakasserier i policyn 

Avsaknaden av policydokument som handlar om sexuella trakasserier ifrån patienter kan 

förklaras av att det inte finns någon lag som gör sjukhusen skyldiga att inneha en sådan policy 

Att sexuella trakasserier får ett litet utrymme i policyn skulle kunna kunna bero på att 

policyförfattarna, medvetet eller omedvetet, inkluderat sexuella trakasserier som en del av det 

bredare begreppet trakasserier, ett begrepp som omnämns mer frekvent i policyn. Alternativt 

kan det bero på att förekomsten, det vill säga rapporteringen, av sexuella trakasserier ifrån 

patienter är lägre än trakasserier eller kränkningar, eller för att effekterna av sexuella 

trakasserier anses vara mindre allvarliga.   

Den problemframställning som tydligast kunde identifieras i policyn var att patienter uppfattas 

ha en misstro till en arbetsgrupp som kännetecknas av mångfald. Studier har tidigare visat 

vikten av att vårdpersonal på ett bra och likvärdigt sätt bemöter en patientgrupp som 

kännetecknas av mångfald (44), men studier som undersökt patienters bemötande av en 

heterogen vårdpersonalgrupp har inte lyckats hittas. Man kan anta att ett respektfullt bemötande 

inte bara är viktigt för patientens välmående, utan även för vårdpersonalens.  
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Chefernas upplevelser av policyns användbarhet 

Flera tidigare studier lyfter vikten av att ha en policy om sexuella trakasserier (22,23,25), och 

denna policy kan vara användbar trots det faktum att den inte explicit handlar om sexuella 

trakasserier. Chefernas användande av policyn var i föreliggande studie inte särskilt 

omfattande, vilket gör det svårt att veta hur pass användbar den egentligen är för just sexuella 

trakasserier, och om den skulle upplevas som mer användbar vid någon annan form av 

trakasserier. 

Flera av de problem som har identifierats i policyn har visat sig återkomma i intervjustudien 

som någonting som cheferna är medvetna om och arbetar med, och en förståelse för vilka 

problem som framkommer i policyn skulle kunna hjälpa cheferna i sitt förebyggande arbete. 

Exempelvis framhålls otrygghet bland medarbetarna som ett problem, vilket cheferna då kan 

arbeta vidare med i praktiken. Exempelvis genom att göra vårdpersonalen varse om att de inte 

behöver tolerera sexuella trakasserier eller annat oacceptabelt beteende ifrån patienter. 

Cheferna upplever att det är viktigt att de lyfter och uppmärksammar förekomsten av sexuella 

trakasserier. I policyanalysen identifieras också patienters misstro till vårdpersonalen samt brist 

på respekt ifrån patienter som ett problem, och om detta är något som förekommer på sjukhuset 

blir det särskilt viktigt att chefen stärker sin personal. Flera studier lyfter vikten av att ha en 

stöttande chef (20,22,23,25–27) då en stöttande chef kan öka vårdpersonalens benägenhet att 

berätta om de utsatts. Cogin & Fish (6,7) menar att satsningar därför bör göras på att utbilda 

och stärka chefer och ledare i att hantera sexuella trakasserier. Detta identifierar en 

förebyggande åtgärd som inte lyftes i föreliggande studie, utbildning för cheferna, som en 

potentiell satsning. Samtliga chefer i föreliggande studie förutom en uppgav att sexuella 

trakasserier inte hade uppkommit under någon av de chefsutbildningar som de genomfört.  

I policyn framställs det som ett problem att medarbetarna har okunskap i hur de ska agera om 

eller när de blir utsatta av en patient. Policyn skulle kunna användas som ett verktyg i att 

förbereda vårdpersonalen i hur de ska agera vid eventuella incidenter, vilket är något cheferna 

i studien upplever som ett viktigt förebyggande arbete. I litteraturöversikten som genomförts 

framstod kunskap om kontextuella faktorer som en viktig förebyggande åtgärd. Eftersom 

policyn av cheferna upplevs vara något ’svartvit’, samtidigt som verksamheten i praktiken 

upplevs vara mycket mer nyanserad med tanke på bland annat patienternas tillstånd som 

påverkar hanteringen, så kan det inte anses konstigt om policyn i nuläget endast upplevs som 

ett potentiellt stöd vid behov. Chefernas och vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta mot och 
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uppleva sexuella trakasserier kan vara ett värdefullt komplement till policyn, då de troligtvis 

har en mer mångsidig bild av bland annat hur sexuella trakasserier hanteras i praktiken och 

vilka konsekvenser sexuella trakasserier kan ha för den som utsätts. Detta skulle kunna vara ett 

sätt att upptäcka om och i så fall hur policyn tydligare kan lyfta just fler olika aspekter av 

sexuella trakasserier, om det visar sig finnas ett sådant behov.  

Vårdpersonalens hantering av sexuella trakasserier 

Cheferna i föreliggande studie tror att de flesta incidenter av sexuella trakasserier hanteras av 

vårdpersonalen själva, och det kanske kan vara en orsak till varför policyn upplevs vara riktad 

till just medarbetare. Antingen förväntas medarbetarna hantera det, eller så är det så som 

situationen faktiskt ser ut. Cheferna upplever att det finns en tendens till att vårdpersonalen 

tolererar sexuella trakasserier i högre utsträckning än vad de kanske skulle ha gjort utanför 

arbetet. En översikt av Pina et al visar att detta är vanligt inom vårdbranschen, då 

vårdpersonalen ser sexuella trakasserier som en del av arbetet (2), och dilemmat som cheferna 

upplever gällande att vårdpersonalen ska vara vårdande och visa ömhet, utan att patienterna 

misstolkar är något som också identifierats i tidigare studier (18,23).  

Tidigare studier visar att vårdpersonal haft svårt att definiera vad sexuella trakasserier är, och 

en tydlig tendens fanns till att minimera upplevelsen av de sexuella trakasserierna (45), finna 

bortförklaringar eller ignorera händelsen helt (46). Om så är fallet finns en risk att chefen inte 

får höra talas om incidenter men att dessa ändå upplevs och potentiellt påverkar vårdpersonalen. 

Tidigare studier visar snarare att tillsägelse eller konfrontering av förövaren kan minska risken 

för att incidenten upprepas (47,48). Kännedom om vad begreppet sexuella trakasserier 

innefattar är viktigt för att inte vårdpersonalen ska minimera sina upplevelser (45), och därför 

är det viktigt att begreppet sexuella trakasserier vågar användas, exempelvis i policyn men 

också i samtal inom arbetsgruppen. Innebörden i begreppet behöver blir känt för att underlätta 

för de som utsätts att identifiera sin situation och på så sätt öka chansen att vilja berätta om 

incidenten för sin chef.    

Resultatets relevans för arbetshälsovetenskapen 

Utöver den praktiska användning av policyn som diskuterats ovan visar resultatet av 

policyanalysen på förhållanden i arbetet som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för 

vårdpersonalen, och är därför ett relevant arbetsmiljöproblem. Som litteratursökningen inför 
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denna studie visade så påverkar utsattheten för sexuella trakasserier ifrån patienter 

vårdpersonalen negativt, såväl som patientsäkerheten, vilket är något som mer och mer bör ses 

som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Med tanke på de konsekvenser som sexuella trakasserier 

kan ha för vårdpersonalen, så är fenomenet något som i allra högsta grad behöver förebyggas 

och hanteras väl. I arbetet mot sexuella trakasserier ifrån patienter spelar första linjen-chefen 

en mycket viktig roll, då det är den person som vårdpersonalen ofta vänder sig till först. Det 

blir därför särskilt viktigt att chefen har god kunskap och förmågan att hantera sexuella 

trakasserier ifrån patienter, för att de i sin tur ska kunna förmedla den kunskapen till 

vårdpersonalen.  

Resultatet av föreliggande studie visar bland annat att första linjen-chefer på sjukhus upplever 

att de tar sexuella trakasserier ifrån patienter på stort allvar, vilket är en nödvändig förutsättning 

för att kunna arbeta vidare med förebyggandet och hanterandet av sexuella trakasserier ifrån 

patienter. Cheferna tror samtidigt att de flesta incidenter hanteras av vårdpersonalen själva, och 

att det finns vissa dilemman kring patienter, exempelvis deras tillstånd, som försvårar 

hanteringen. Med tanke på detta bör framtida satsningar fokusera på att vårdpersonalen får 

kunskap och verktyg att hantera incidenter, snarare än på chefen. Om det är så att det 

förekommer fler incidenter än vad cheferna hör talas om, och om vårdpersonalen påverkas 

negativt så är stödet från chefen särskilt viktigt. Sexuella trakasserier ifrån patienter är då inte 

heller bara en allvarlig arbetsmiljöfråga, men också en patientsäkerhetsfråga med tanke på att 

vårdpersonalens välmående påverkar hur de utför sitt arbete och hur de bemöter patienter. Ett 

funktionellt förebyggande arbete och förmågan att hantera sexuella trakasserier ifrån patienter 

på ett sätt som inte påverkar vårdpersonalen själva blir därför en viktig del i arbetet att förbättra 

arbetsmiljön och arbetshälsan. 

Det kan inom arbetshälsovetenskapligt arbete även vara relevant att kritiskt granska 

policydokument som finns till för att lösa vissa problem, att inte ta problem som givna utan 

vara medveten om policyförfattarens roll i framställningen av policydokument. Det faktum att 

den policy som analyserats i föreliggande studie kommit till skulle kunna vara ett tecken på att 

sexuella trakasserier ifrån patienter börjat identifieras som ett arbetsmiljöproblem.  
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Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter med två delstudier 

Att genomföra två delstudier upplevs ha gett förutsättningarna att på ett mer djupgående sätt 

försöka få fram vad policyn verkligen ger uttryck för, vilket kompletteras av intervjustudien där 

bland annat chefernas upplevelser av policyns praktiska tillämpbarhet och användbarhet 

undersöktes. Policyanalysen bidrog till en ökad förståelse för hur problem kan framställas och 

vilken påverkas som policyförfattarnas medvetna eller omedvetna ideér har för hur policys 

skrivs fram. Min kunskap om policydokument och policyanalyser var begränsad vid studiens 

inledning. Ingen förkunskap om analysmetoden WPR fanns, vilket innebar en tidskrävande 

process för att ”komma i rätt tänk”, för att identifiera problemframställningar. Detta upplevdes 

som utmanande men mycket lärorikt, och utvecklade förmågan att tänka kritiskt.  

Förförståelse för policyn 

Inledningsvis gjordes antagandet att policyn handlade om sexuella trakasserier som en outsagd 

del av kränkningar eller trakasserier mer generellt. Policyanalysen var inte helt färdigställd när 

intervjuerna genomfördes, vilket innebar att innehållet i policyn inte hade hunnit bearbetas 

innan intervjuerna. Detta innebar att de frågor som ställs under intervjuerna gällande just 

policyn ställs under tron att policydokumentet handlar om sexuella trakasserier, när sexuella 

trakasserier i själva verket bara är en mycket liten del av policyn. Frågorna som ställdes till 

informanterna gällande policyn ställdes som om policyn explicit handlar om sexuella 

trakasserier, när den i själva verket i första hand handlar om trakasserier och kränkningar.  

Att denna förståelse inte hade landat innan intervjuerna innebar att chansen att ställa 

intervjufrågor om chefernas tankar kring just frånvaron av sexuella trakasserier i policyn 

missades. Förståelsen kan ha påverkat informanternas uppfattning om policyn då policyn 

framställdes handla om sexuella trakasserier när denne skickades ut till informanterna innan 

intervjuerna. Om cheferna istället hade varit kritiska mot att sexuella trakasserier är en liten del 

av policyn så hade eventuellt deras svar kring användandet sett annorlunda ut, exempelvis hade 

jämförelser kunnat göras mellan användandet vid sexuella trakasserier och vid andra former av 

kränkningar. Min uppfattning är däremot inte att deras faktiska arbete hade blivit annorlunda. 

Min uppfattning är att cheferna ser sexuella trakasserier som en minst lika viktig 

arbetsmiljöfråga som kränkningar eller trakasserier, oavsett hur stor del av policyn det har eller 
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om de enligt lag är åtgärdsskyldiga eller inte. Det viktigaste ur deras perspektiv är möjligtvis 

att policyn uppmärksammar patienter som förövare, eftersom det är det som avgör hur 

hanteringen går till.  

Urval 

Cheferna i denna studie har varit både kvinnor och män, i olika åldrar, som varit chefer olika 

länge och arbetat på olika avdelningar. Det har inte funnits möjlighet att göra en begränsning 

till en specifik avdelning, vilket innebär att cheferna har arbetat på olika avdelningar. Däremot 

har inga mönster eller specifika skillnader i upplevelser av sitt arbete kunnat identifieras 

beroende på kön, ålder eller avdelning. Informanterna har beskrivit att varje patient är unik, och 

ingen avdelning har en specifik patienttyp som ingen annan avdelning möter. Av dessa 

anledningar har valet att helt avidentifiera informanterna och deras avdelning gjorts, men också 

på grund av konfidentiella skäl då det inte finns särskilt många första linjen-chefer per 

avdelning, vilket innebär att informanterna skulle kunna identifieras om deras avdelning skrevs 

ut.  

Analys  

Med ett stort transkriberat intervjumaterial var analysen till en början utmanande och 

tidskrävande. För att säkerställa att transkriberingen av intervjun blev korrekt så spelades 

ungefär en mening av samtalet upp, pausades och skrevs ut. Vid minska osäkerhet om vad som 

sagts spelades samma mening upp igen, vilket stärker studiens tillförlitlighet.  

Under analysprocessen uppfattades chefernas åtgärder som en grund i materialet, ur vilka 

cheferna beskrivit sina upplevelser. I steget från kondenserad mening (som innehöll både 

upplevelser och aktiviteter) till kod blev koderna mer inriktade mot aktiviteterna. Det upplevdes 

vara ett tydligt sätt att förmedla deras upplevelser med utgångspunkt i aktiviteterna, och vid 

framskrivning av resultatet fick därför de kondenserade meningarna läsas igenom för att skriva 

fram deras upplevelser. Nackdelen med detta är att resultatet skulle kunna uppfattas vara mer 

inriktat mot aktiviteter, eftersom kategoriernas rubriker är just aktiviteter. För att på ett mer 

tydligt sätt fokusera på upplevelser skulle kanske kategorierna och sub-kategorierna utgått ifrån 

just upplevelser. Begreppet upplevelser har i föreliggande studie uppfattats innefatta begreppen 

erfara och känna. Min uppfattning är att resultatet i föreliggande studie hade varit liknande om 



 

36 

 

fokus i analysens senare steg hade legat mer på upplevelser, men kategorierna hade varit 

annorlunda.  

Generaliserbarhet  

För att öka studiens trovärdighet och generaliserbarhet har strävan varit att visa transparens 

genom hela processen, vilket ökar möjligheterna till upprepning av studien. Hela processen har 

även regelbundet granskats av handledare, vilket stärker studiens trovärdighet. För att öka 

studiens trovärdighet ställdes inga ledande frågor under intervjuerna, men däremot var 

följdfrågorna förberedda i intervjuguiden för att underlätta vid intervjutillfället. För att 

ytterligare öka trovärdighet hade cheferna kunnat få skriva under sitt godkännande samt fått 

läsa igenom det transkriberade materialen innan användning, något som missades i processen.  

Eftersom några olika avdelningar har inkluderats och resultatet inte visar på några specifika 

skillnader i upplevelsen av förebyggandet och hanterandet av sexuella trakasserier ifrån 

patienter beroende på avdelning så skulle resultatet kunna påstås vara relativt generaliserbart 

över samtliga avdelningar på sjukhusen, med undantag för de avdelningar som tidigare 

exkluderats. Dock ingår endast tio informanter i studien, vilket talar emot generaliserbarheten. 

Ur ett större perspektiv, mellan olika sjukhus i olika regioner, kan resultatet inte påstås vara 

generaliserbart då det inkluderade sjukhuset var det enda i regionen med en policy där patienten 

tydligt identifierats som möjlig förövare av sexuella trakasserier. Att ha en policy som 

uppmärksammar patienter som möjliga förövare för sexuella trakasserier skulle kunna påverka 

chefernas sätt att agera, men för att kunna konstatera det skulle jämförelser behöva göras med 

sjukhus som inte har en liknande policy. Eftersom föreliggande studie är genomförd i en svensk 

kontext där svenska lagar, regler och normer påverkar hur första linjens chefer förebygger och 

hanterar sexuella trakasserier ifrån patienter så kan inte resultatet anses vara generaliserbart på 

en annan kontext än den svenska.  

 

Slutsats  

Policyn är ny och kanske börjar sjukhusen först nu se behovet av en policy som berör sexuella 

trakasserier ifrån patienter, möjligtvis som ett resultat av den senaste tidens uppmärksammande 

av förekomsten av sexuella trakasserier inom olika branscher.  
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Cheferna upplever policyn som ett användbart stöd samtidigt som den uppfattas vara relativt 

’svartvit’ i jämförelse med hur arbetet ser ut i praktiken. I verksamheten upplever cheferna att 

hanterandet av sexuella trakasserier ifrån patienter är mer nyanserat och varierat, bland annat 

genom att hanteringen påverkas av patientens tillstånd. Chefernas och vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter kring sexuella trakasserier ifrån patienter skulle kunna vara ett 

värdefullt komplement till policyn, vilket kan vara ett bra sätt att upptäcka om och i så fall hur 

policyn kan bli mer användbar för just sexuella trakasserier, och kanske därmed öka 

förekomsten av dessa dokument.  

Framtida forskning 

Ur arbetshälsovetenskapligt perspektiv hade forskning kring effektiva förebyggande insatser 

mot sexuella trakasserier ifrån patienter varit av intresse, då litteraturöversikten som 

genomfördes visade en avsaknad av sådana studier. Detta för att kunna ta fram policys och 

riktlinjer med rekommendationer eller förslag på beprövade förebyggande åtgärder.  

Generellt finns det väldigt få studier om sexuella trakasserier ifrån patienter på sjukhus, vilket 

med tanke på att patienter är en vanlig förövare bör motivera mer forskning inom området. I en 

stor del av den nuvarande forskningen om sexuella trakasserier så skiljer författarna inte på vem 

som är förövare, utan beskriver ett hanteringssätt som är lika oavsett vem som utsätter. Min 

övertygelse är dock att det skiljer sig markant i både det förebyggande arbetet och i 

hanteringssättet beroende på om det är en patient eller en medarbetare som utsätter 

vårdpersonalen. Därför vore forskning som specifikt särskiljer patienten som förövare av 

intresse, för att ytterligare påvisa hur både det förebyggande arbetet och hanterandet av sexuella 

trakasserier skiljer sig åt beroende på vem som är förövare.  

Det råder även stor brist på studier om sexuella trakasserier ifrån patienter ur chefens 

perspektiv, i synnerhet hur chefer upplever sitt arbete med att förebygga och hantera sexuella 

trakasserier ifrån patienter. Eftersom det är chefen som har det yttersta ansvaret för 

verksamhetens arbetsmiljöarbete vore sådan forskning mycket intressant. För att ytterligare 

undersöka hur första linjen-chefers arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier 

ifrån patienter ser ut och fungerar i verksamheten så skulle studier om vårdpersonalens 

upplevelser kring just det vara av intresse. På så sätt skulle en annan infallsvinkel av i princip 

samma fenomen kunna studeras, och möjligtvis skulle en bild framträda av hur det 

förebyggande arbetet och hanterandet faktiskt fungerar i praktiken.  
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Bilaga 1: Sökord 

Tabell 1: Sökord 

 

 

 

 

 

 

 

S = Sample 

-Första linjens chef 

-Sjukhus 

PI = Phenomenon of intrest 

-Sexuella trakasserier 

-Patient 

D = Design E = Evaluation 

-Förhålla sig till  

-Uppleva 

-Policy 

-Arbetar med 

R = 

Research 

type 

First line manage* Sexual harass*  View* on  

Foreman Unwanted sexual* attention  Perspective*  

Shift boss Sexual* inappropriate behavior*  Attitud*  

Section head Sexual* inappropriate behaviour*   Behav*  

Management*  

(bredare term) 

Patient*  Relate*  

Hospital* Third party  Experience*  

Health facilit* 

(Bredare term) 

  Act*  

   Policy*  

   Policies  

   Action plan  

   Guideline*  

   Cope*  

   Develope  

   Prevent*  



 

 

Bilaga 2 - Testsökningar 

Tabell 2: Testsökningar i Scopus. Genomförd 2018-10-19 

Nr Databas Söksträng Träffar  Inklusions-

kriterier 

Utvalda  

#1 Scopus "first line manage*"  OR  foreman  OR  "shift 

boss"  OR  "section head" 

2,404 Ej tillämpat - 

#2 Scopus “sexual harass*” OR “unwanted sexual* attention” OR 

“sexual* inappropriate behavior*” OR “sexual* inappropriate 

behaviour*” 

5,602 Ej tillämpat - 

#3 Scopus Patient* OR “third party” 7,946,539 Ej tillämpat - 

#4 Scopus “view* on” OR perspective* OR attitude* OR behave* OR 

act* OR experience* 

16,625,903 Ej tillämpat  - 

#5 Scopus Policy* OR policies OR “action plan” OR guideline* 1,992,786 Ej tillämpat - 

#6 Scopus Cope* OR develop* 11,567,299 Ej tillämpat - 

#7 Scopus Prevent* 2,339,880 Ej tillämpat  - 

#8 Scopus #1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 AND #6 AND #7 0  - 

#9 Scopus "first line manage*"  OR  foreman  OR  "shift 

boss"  OR  "section head" 

2,404 Ej tillämpat - 

#10 Scopus “sexual harass*” OR “unwanted sexual* attention” OR 

“sexual* inappropriate behavior*” OR “sexual* inappropriate 

behaviour*” 

5,602 Ej tillämpat - 

#11 Scopus #9 AND #10 0  - 

#12 Scopus Management OR manager* 3,810,815 Ej tillämpat - 

#13 Scopus “sexual harass*” OR “unwanted sexual* attention” OR 

“sexual* inappropriate behavior*” OR “sexual* inappropriate 

behaviour*” 

5,602 Ej tillämpat - 

#14 Scopus #12 AND #13 780 Ej tillämpat - 

#15 Scopus Patient* OR “third party” 7,946,539 Ej tillämpat - 

#16 Scopus #12 AND #13 AND #15 138 Ej tillämpat - 

#17 Scopus Hospital* 2,022,323 Ej tillämpat - 

#18 Scopus #12 AND #13 AND #15 AND #17 56 Tillgänglig I fulltext, 

engelska 

Antal: 55. 

Antal intressanta 

efter att abstracts 

lästs: 14 
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Tabell 3; Sökningar i Cinahl. Genomförd 2018-10-19 

Nr Databas Söksträng Träffar  Inklusions-kriterier Utvalda  

#1 Cinahl Management OR manager* 432,246 Ej tillämpat  - 

#2 Cinahl “sexual harass*” OR “unwanted sexual* 

attention” OR “sexual* inappropriate behavior*” 

OR “sexual* inappropriate behaviour*” 

1,882 Ej tillämpat - 

#3 Cinahl #1 AND #2 194 Ej tillämpat - 

#4 Cinahl Patient* OR “third party” 1,626,122 Ej tillämpat - 

#5 Cinahl #1 AND #2 AND #4 49 Ej tillämpat - 

#6 Cinahl Hospital* 426,130 Ej tillämpat - 

#7 Cinahl #1 AND #2 AND #4 AND #6 16 Tillgänglig fulltext, engelska, peer-

reviewed: 

Antal: 9 artiklar.  

2 av dessa var intressanta efter 

genomläsning, men hade redan 

hittats i Scopus. 

0 

 

Tabell 4: Sökningar i Pubmed. Genomförd 2018-11-10 

 

Nr Databas Söksträng Träffar  Inklusions-kriterier Utvalda  

#1 Pubmed Management OR manager* 2,531,213 Ej tillämpat - 

#2 Pubmed “sexual harass*” OR “unwanted sexual* 

attention” OR “sexual* inappropriate behavior*” 

OR “sexual* inappropriate behaviour*” 

2,241 Ej tillämpat - 

#3 Pubmed #1 AND #2 51,805 Ej tillämpat - 

#4 Pubmed Patient* OR “third party” 6,377,949 Ej tillämpat - 

#5 Pubmed #1 AND #2 AND #3 321 Ej tillämpat - 

#6 Pubmed Hospital*  4,555,032 Ej tillämpat - 

#7 Pubmed #1 AND #2 AND #3 AND #4 69 Fulltext, engelska: 53 artiklar.  

Dessa 53 titlar och abstracts 

lästes. 5 artiklar var relevanta men 

2 av dem hade redan hittats.  
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Bilaga 3. Artiklar som ingår i den systematiska litteraturöversikten. 

 

Christmas K. Workplace abuse: Finding solutions. Nursing Economics. 2007(6):365–7. 

Cogin J, Fish A. Sexual Harassment - a touchy subject for nurses. J Health Organ Manag. 

2009(4):442–62. 

Lux KM, Hutcheson JB, Peden AR. Ending disruptive behavior: Staff nurse recommendations 

to nurse educators. Nurse Educ Pract. 2014(14):37–42. 
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115. 
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Robbins I, Bender MP, Finnis SJ. Sexual Harassment in Nursing. J Adv Nurs. 1997(25):163–
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Tikva S. Workplace violence in a tertiary care Israeli hospital - a systematic analysis of the 

types of violence, the perpetrators and hospital departments. Isr J Health. 2017(1). 

Wada K, Suehiro Y. Violence Chain Surrounding Patient-to-Staff Violence in Japanese 

Hospitals. Arch Enviromental Occup Health. 2014(2):121–4. 

Wei C-Y, Chiou S-T, Chien L-Y, Huang N. Workplace violence against nurses – Prevalence 

and association with hospital organizational characteristics and health-promotion efforts: 

Cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2016(56):63–70 

Yang BX, Stone TR, Petrini MA, Morris DL. Incidence, Type, Related Factors, and Effect of 
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Bilaga 4: Granskningsmallar 

Tabell 5: Granskningmall för kvalitativa studier  

 

Tabell 6: Granskningsmall för kvantitativa studier 

Granskningsfråga Ja (2p) Delvis 

(1p) 

Nej (0p) 

Är studiens design sådan att det går besvara syftet med den?    

Är beskrivning av urvalet tillräckligt detaljerad för att en 

annan forskargrupp ska kunna återupprepa studien? 

   

Redovisas bortfallet tydligt?    

Är de statistiska analyserna rätt anpassade för skaltypen hos 

de insamlade data? 

   

Är tolkningarna av resultatet korrekta?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsfråga Ja (2p) Delvis(1p) Nej (0p) 

Utgår studien ifrån en väldefinierad problemformulering?    

Är urvalet relevant för studien?     

Är metoden för datainsamlingen relevant för studien?    

Är analysen lämplig i relation till datainsamlingsmetoden?    

Är resultatet begripligt i relation till syftet?    



 

 

Bilaga 5: Artikelmatris 

 

Tabell 7: Sammanställning av artiklar som ingår i den systematiska litteraturöversikten 

Författare, år, land 

Titel 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat  Kvalitet 

Poäng 

Madison, Jeanne.  

(1997), Australien 

Australian registered nurses 

describe the health care 

workplace and its 

responsiveness to sexual 

harassment: An empirical 

study. .  

 

Att summera resultatet ifrån 

en undersökning 1995 om 

australisensiska 

sjuksköterskors 

uppfattningar av deras 

arbetsmiljö, särskilt ST.  

Sjuksköteske-

studenter, rådgivare 

samt 

sjukhusledningen. 

Totalt 317 personer.  

197/317 svarade, 

dvs 38 % bortfall 

Sjuksköterskorna uppger att effektiva 

åtgärder för att motverka ST är: policy 

som förbjuder ST, att genomföra 

snabba och noggranna utredningar vid 

påstående om ST, att tydliggöra hur ST 

ska rapporteras, att erbjuda utbildning 

och träning för medarbetare, erbjuda 

särskilt stöd för utsatta, 

medvetandegöra ST i verksamheten, 

införa bestraffningar mot förövare samt 

mot arbetsgivare som inte vidtagit 

åtgärder.  

Medel 

 

Lux K.M, Hutcheson J.B, 

Peden A.R.  

(2013), USA 

Ending disruptive behavior: 

Staff nurse recommendations 

to nurse educators 

Att identifiera 

utbildningsstratergier för att 

förbereda nya 

sjuksköterskor för 

arbetslivet samt att beskriva 

hur sjuksköterskor hanterar 

störande beteende hos 

patienter  

9 sjuksköterskor 

som arbetar inom 

akutverksamhet i 

sjukhus.  

Inget bortfall 

Att utbilda sjuksköterskor i 

kommunikationstekniker samt att 

förbereda ny vårdpersonal på 

övergången ifrån student till 

sjuksköterska för att på bästa sätt kunna 

hantera patienter som stör.  

Hög 

 

Yang B.X, Stone T.E, Petrini 

M.A, Morris D.L  

(2018), Kina 

Incidence, Type, Related 

factors, and Effect of 

Workplace Violence on Mental 

Health Nurses: A Cross-

sectional Survey.  

Att undersöka hur olika 

typer av våld på 

arbetsplatsen (bland annat 

ST) påverkar sjuksköterskor 

och identifiera coping-

stratergier.  

245 sjuksköterskor 

på ett sjukhus för 

psykiatriska besvär.  

245/290 svar, dvs 

15,5% bortfall 

Utbildning i konflikthantering uttrycks 

behövas för att kunna hantera olika 

typer av våld och sexuella trakasserier 

ifrån patienter på arbetet. 

Kommunikationsträning anses vara 

nödvändigt vid förebyggande arbete, 

och det är viktigt att medvetandegöra 

förekomsten.  

Medel 

 

Robbins I, Bender M.P, Finnis 

S.J.  

(1997), Storbritannien.  

Sexual Harassment in Nursing.  

Att baserat på tidigare 

forskning skapa en 

deskriptiv modell för att 

beskriva processen kring 

sexuella trakasserier.  

Tidigare studier 

Bortfall ej relevant 

Ökat stöd behövs till de sjuksköterskor 

som utsatts för ST. En policy mot ST 

behöver implementeras och både 

sjuksköterskor och chefer behöver 

utbildning i hantering av specifika 

situationer.  

Hög 

Cogin J, Fish A.        

(2018), Australien 

Sexual Harassment – a touchy 

subject for nurses.  

Att undersöka förekomsten 

av ST bland sjuksköterskor 

samt arbetsmiljörelaterade 

faktorer som bidrar till 

förekomsten av ST.  

538 enkätersvar, och 

totalt 23 

djupintervjuer 

genomfördes.  

Enkäter: 538/2489 

(bortfall: 74,8 %) 

Intervjuer: inget 

bortfall 

Utbildning i ledarskapskunskaper för 

personalen samt en stödgrupp för de 

som utsätts behövs. Patienter skulle 

behöva upplysas om vilket beteende 

som förväntas av dem, och en strategist 

placering av patienter tillsammans med 

särskild personal kan vara kortsiktiga 

lösningar mot sexuella trakasserier.  

Medel 

Nielsen MBD et al.  

(2017) Danmark  

Sexual harassment in care work 

– dilemmas and consequences: 

A qualitative investigation 

Att undersöka upplevelserna 

och hanteringen av sexuella 

trakasserier från patienter 

emot vårdpersonal. 

Totalt 39 

intervjuades: 

sjuksköterskor samt 

chefer ifrån tio olika 

arbetsplatser. 

Särskilda policys, riktlinjer och 

gemensamma bestämmelser gällande 

förebyggandet av sexuella trakasserier 

ifrån patienter var ovanligt, och oftast 

hanterades ärendena fall för fall. 

Särskilda riktlinjer för särskilda 

Hög 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inget bortfall patienter kunde finnas. Ibland fick 

vissa sjuksköterskor (män) hantera 

exempelvis berusade patienter där de 

räknade med att ST skulle förekomma. 

En brist på kunskap verkade vara ett 

hinder för att effektivt kunna förebygga 

ST.  

Wada K, Suehiro Y 

(2014), Japan.  

Violence Chain Surrounding 

Patient-to-staff Violence in 

Japanese Hospitals.  

Att undersöka kopplingen 

mellan våld från patient mot 

anställd, våld mållan 

anställda och våld mellan 

patienter. (Våld är i detta 

fall ett brett begrepp som 

omfattar bland annat ST) 

Enkätet (ca 400) 

delades ut vid ett 

seminarie om 

antivåld inom 

sjukvården i Tokyo.  

579/694 svar, 

(bortfall: 16,6 %) 

Utbildning för att förebygga och 

minimera förekomsten av ST från 

patienter behövs, såväl som 

komminukationsutbildning till alla 

medarbetare. Noll-tolerans för all typ av 

av våld inom sjukhuset är nödvändigt.  

Medel  

Christmas, K.  

(2007), USA.  

Workplace Abuse: Finding 

Sulutions.  

Ej uttalat  Tidigare studier 

Bortfall ej relevant 

Förväntningar på bemötande och 

kommunikation bör tydliggöras för 

patienter och deras anhöriga. 

Sjuksköterskor som ska hantera 

patienter som är påverkade av alkohol 

eller droger bör få extra stöd under och 

efter patientmötet.  

Medel  

Wei C-Y, Chiou S-T, Chien L-

Y, Huang N.   

(2016), Taiwan.  

Workplace violence against 

nurses – Prevalence and 

association with hospital 

organizational characteristics 

and health-promotion efforts: 

Cross-sectional study 

Att undersöka förekomsten 

av våld på arbetsplatsen 

samt undersöka sjukhusets 

försök till hälsopromotion.  

Enkät skickades ut 

till 100 sjukhus runt 

om i Taiwan, och 

26,979 

sjuksköterskor 

besvarade enkäten.  

Bortfall: 28,5 % 

Kommunikationsträning bör ges till 

alla sjuksköterskor, för att öka deras 

förmåga att hantera eventuella hotande 

patienter (där ibland patienter som 

sexuellt trakasserar) på arbetet.  

Hög 

Shafran-Tikva S, Zelker R, 

Stern Z, Chinitz D.  

(2017). Israel 

Workplace violence in a 

tertiary care Israeli hospital - a 

systematic analysis of the types 

of violence, the perpetrators 

and hospital departments 

 

Att undersöka skillnaden i 

olika typer av våld mot 

sjuksköterskor och läkare 

samt undersöka vilka som är 

förövare. 

En enkät användes 

och skickades till 

729 läkare och 

sjuksköterskor på 

olika sjukhus och 

avdelningar. 678 

enkäter besvarades.  

678/729 svar, 

(Bortfall: 7 %) 

Träningsprogram för sjuksköterskor 

bör prioriteras för att de ska kunna 

förebygga och hantera olika typer av 

våld, bland annat sexuella trakasserier. 

Rapporteringssystemet vid ST behöver 

vara transparant och en källa till ökad 

kunskap.  

Hög 



 

 

Bilaga 6. Informationsbrev till sjukhus för policyinsamling 

 

Hej. Mitt namn är Malin Pedersen och jag skriver till dig för att be om några dokument till en 

kartläggning som en del av mitt masterarbete. 

Jag skriver min masteruppsats på Arbetshälsovetenskapliga programmet på Högskolan i 

Gävle, och min studie handlar om att undersöka första linjen-chefers upplevelser av att arbeta 

emot sexuella trakasserier ifrån patienter mot vårdpersonal på sjukhus.  

Som första steg ska jag göra en kartläggning av vilka eventuella policys som finns inom 

sjukhusen i VG-regionen, som första linjens chefer har att förehålla sig till gällande patienter 

som sexuellt trakasserar vårdpersonal. Om det finns en sådan policy, eller annat liknande 

dokument med riktlinjer, på ert sjukhus/avdelning skulle jag mycket tacksamt ta emot den. 

Även om en sådan policy inte finns vill jag gärna ha besked om det. 

De insamlade dokumenten kommer endast att användas av mig för detta ändamål, och 

kartläggningen kommer vara helt anonymiserad, dvs. det kommer inte att framgå vilken 

policy som tillhör respektive sjukhus. Studien kommer att presenteras i slutet av maj 2019 på 

ett uppsatsseminarium på högskolan i Gävle, och kommer därefter att finnas fritt tillgänglig 

på DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet: www.diva-portal.org) 

Jag skulle behöva svar med en eventuell policy senast 16/11. Om ni har frågor går det bra att 

kontakta mig på denna mail. Min handledare heter Erika Björklund, och hennes mail 

är: Erika.Bjorklund@hig.se   

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar Malin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:Erika.Bjorklund@hig.se


 

 

Bilaga 7 – Informationsbrev till informanter i intervjustudien.  

Vill du delta i en intervjustudie om hur första linjens chefer upplever sitt arbete med att 

förebygga och hantera sexuella trakasserier ifrån patienter på sjukhus? 

Enligt en stor del av både internationella och svenska rapporter står patienter och dess 

anhöriga för en betydande del av de sexuella trakasserier som vårdpersonal utsätts för. 

Sexuella trakasserier kan ha allvarliga konsekvenser för både individen och arbetsmiljön och 

därför bör detta fenomen beforskas mer än vad som gjorts i dagsläget. Syftet med denna 

studie är att undersöka första linjens chefers upplevelser av att arbeta emot sexuella 

trakasserier ifrån patienter på sjukhus. 

Mitt namn är Malin och jag gör mitt masterarbete inom Arbetshälsovetenskap på Högskolan i 

Gävle. Jag skriver till dig för att fråga om du skulle vara intresserad av att delta i min studie. I 

studien ska första linjens chefer intervjuas angående sexuella trakasserier ifrån patienter. 

Intervjuerna ska äga rum under januari 2019. Intervjun kommer att genomföras på din 

arbetsplats eller annan avskild plats som du väljer, och beräknas ta ca 60 minuter.  

Datan som framkommer vid intervjun kommer endast att användas av mig för denna studie 

och inte vara tillgänglig för obehöriga. Data som skulle kunna identifiera dig som 

intervjuperson, exempelvis namn och arbetsplats kommer att behandlas konfidentiellt och 

därför inte framgå i studien. Studien är helt frivillig och du har rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering.  

Resultatet kommer att presenteras på Högskolan i Gävle i maj 2019, och efter godkännande 

finnas fritt tillgänglig på DIVA (digitala vetenskapliga arkivet: www.diva-portal.org). 

Om du är intresserad av att delta: besvara detta mail och föreslå en eller flera tider som passar 

dig. Om du har några frågor får du gärna höra av dig!  

Med vänliga hälsningar 

Studerande:  

Malin Pedersen 

076-XXXXXXX 

M.....@gmail.com  

Handledare: 

Erika Björklund 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:M.....@gmail.com


 

 

Bilaga 8. Intervjuguide. 

 

Information 

Kvinna [ ]   Man [ ]     

1. Be om godkännande att få spela in intervjun.  

2. Informera om vad syftet med min studie är. 

3. Förklara att materialet ifrån intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och att 

informanten när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande.  

4. Förklara hur intervjun kommer gå till, att jag först kommer att ställa några 

bakgrundsfrågor och därefter ställa frågor mer specifikt om sexuella trakasserier.  

5. Förklara att informanten inte behöver nämna några namn eller annat som kan 

identifiera de inblandade, utan det är incidenterna och informantens upplevelser som 

jag är intresserad av.  

 

Bakgrundsfrågor 

6. Hur länge har du arbetar inom sjukvården? 

7. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 

8. Vilken position har du idag och hur länge har du haft den? 

9. Vad har du för utbildning(-ar) i grunden? 

10. Efter hur du minns det, berördes sexuella trakasserier under din tidigare utbildning, 

eller under någon utbildning du gått via sjukhuset? 

11. Efter hur du minns det, berördes sexuella trakasserier ifrån patienter i din tidigare 

utbildning eller under någon utbildning du gått via sjukhuset?  

 

Sexuella trakasserier 

Förklara att jag har tagit del av sjukhusets policy gällande sexuella trakasserier från 

patienter och fråga om informanten känner till policyn sedan tidigare.  

 

(Om de inte känner igen policyn, hoppa till fråga 16, ställ inte följdfråga 3.  

12. Hur viktig tycker du att den är i förhållande till andra policys?  

13. Upplever du att policyn har någon påverkan på hur den dagliga verksamheten bedrivs? 

(På vilka sätt?)  

 Vilka avtryck upplever du att policyn gjort i verksamheten?  

14. Hur användbar upplever du att policyn är? (Be informanten utveckla: möjligheter, 

begränsningar. På vilket sätt upplevs den vara användbar/inte användbar?)  

15. Hur har du själv upplevt att det är att använda policyn?  

Om de inte använt policyn; be dem utveckla varför.  

16. Vad gör du som första linjens chef på sjukhuset för att förebygga att sexuella 

trakasserier ifrån patienter förekommer? Skulle du kunna ge några exempel? 



 

 

 Hur upplever du det sättet att arbeta? (styrkor, begränsningar) 

 Upplever du att något mer skulle kunna göras för att förebygga sexuella 

trakasserier ifrån patienter? (utveckla..)  

 Upplever du att policyn skulle kunna användas som ett stöd i det förebyggande 

arbetet? På vilket sätt? Varför inte? 

 Upplever du att du som första linjens chef har något annat stöd förutom 

policyn i det förebyggande arbetet? Vilket? (ex annan handlingsplan, 

ledningsmöten osv).  

17. Under tiden du varit chef här, hur många gånger skulle du uppskatta att sexuella 

trakasserier ifrån patienter rapporterats här på avdelningen? 

Om ST rapporterats enstaka gång: ställ fråga 21   

Om ST inte rapporterats, hoppa till fråga 22 

Om det rapporterats flera gånger:   

18. Skulle du kunna berätta om den incident som du upplever sticker ut mest? (vad 

hände?, Hur hanterades situationen? Hur gick det efteråt?) 

 Hur upplevde du att det var att hantera situationen?  

19. Skulle du kunna berätta om första gången som du var med om att ST från patienter 

rapporterades?  

 Hur upplevde du att det var att hantera den situationen?  

20. Skulle du kunna berätta om senaste gången det rapporterades?  

 Hur upplevde du att det var att hantera den situationen?  

21. Skulle du kunna berätta om den incidenten? (vad hände, hur hanterades situationen?) 

Hur upplevde du att det var att hantera situationen?   

– bara ställa frågan vid enstaka incidenter.  

22. Har du hört talas om att det förekommer incidenter som inte rapporteras?  

Om ja:  

 Skulle du kunna ge ett exempel på en sådan incident?  

 Hur hanterade du den situationen? 

 Hur upplevde du att det var att hantera situationen?  

 Hur ser du på att incidenter förekommer men inte rapporteras?  

 

23. Är det något annat du vill säga gällande ST från patienter som vi inte pratat om? 

24. Är det något du tänker att jag borde ha frågat om men som jag inte tagit upp? 

 

Avsluta, tacka, och erbjuda att skicka studien när den är avslutad och godkänd.  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 9: Analysprocess 

Tabell 10: Sub-kategorier och kategorier som framkom under respektive domän vid den 

kvalitativa innehållsanalysen.  

Sub-kategori Kategori Domän 

Informera vårdpersonalen om rådande nolltolerans Informera vårdpersonalen Att förebygga sexuella 

trakasserier ifrån patienter 

Informera vårdpersonalen om relationen till patienten 

Informera vårdpersonalen om hur de ska hantera sexuella 

trakasserier 

Informera vårdpersonalen om att de inte behöver stå ut med 

sexuella trakasserier 

Informera vårdpersonalen om vart de ska vända sig om de 

utsätts för sexuella trakasserier 

Informera vårdpersonalen om att sexuella trakasserier kan 

förekomma 

Information till patienter gällande sjukhusets nolltolerans Informera patienter  

Policy för att uppmärksamma sexuella trakasserier Uppmärksamma sexuella trakasserier  

Chefen tar sexuella trakasserier på allvar 

Sexuella trakasserier som samtalsämne 

I rummet med patienten Upprätthålla förhållningsregler kring patienterna  

Relationen till patienten 

Svårt att helt förebygga sexuella trakasserier Utmaningar i det förebyggande arbetet mot 

sexuella trakasserier 

 

Synen på vårdpersonalen 

Patientens tillstånd  Tolerera sexuella trakssserier ifrån patienter Att hantera sexuella 

trakasserier ifrån patienter 

Vårdpersonalens tolerans 

Vårdpersonalens erfarenhet 

Byta personal Låta arbetsgruppen hantera sexuella trakasserier  

Markera för patienten att beteendet inte accepteras 

Rapportera incidenten till chefen 

Samtal i gruppen 

Chefen säger till patienten Tillrättavisa patienten  

Patienten får lämna vid behov 



 

 

 

Policyn som stöd Använda policyn vid hantering  

Vid livsviktig vård  Utmaningar vid hantering av sexuella trakasserier  

Dokumentera händelsen 

Polisanmäla händelsen 


