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 SAMMANFATTNING 
 
 
Kränkade särbehandling definieras som kränkande handlingar riktade mot enskild 

medarbetare utan saklig grund, som bryter mot allmänna normer. Kränkande 

särbehandling är ett arbetsrättsligt problem vilket medför allvarliga konsekvenser för 

både arbetstagare och organisationer. Syftet med denna studie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av utsatthet för kränkande särbehandling. En 

litteraturstudie som baseras på 24 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Samtliga artiklar analyserades och redovisades i resultatet under 

huvudkategorier. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde ohälsa relaterat till 

upplevelse av utsatthet för kränkande särbehandling. Sjuksköterskorna upplevde 

maktutövning relaterad till bristande arbetsmiljö i kombination med svag 

chefsförmåga. Sjuksköterskornas upplevda utsatthet utgjorde riskfaktorer för 

bristande patientsäkerhet och bristande omvårdnad.  
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Abstract 

 

Workplace bullying is defined as offensive actions directed against individual co-

worker without cause, violating universal standards. Workplace bullying is a working 

legal problem which has serious consequences for both employees and organizations. 

The purpose of this study was to describe nurses' experiences of vulnerability to 

workplace bullying. A literature review based on 24 scientific articles of both quanti-

tative and qualitative approach. All articles were analyzed and reported in the result 

under the main categories. The results showed that nurses experienced health prob-

lems related to the perception of vulnerability to bullying. Nurses felt insufficient 

work environment coupled with a weak management were all factors which contrib-

uted to the factors of workplace bullying. Nurses experienced that bullying consti-

tuted risk factors for patient safety and inadequate nursing care. 
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Inledning 

Totalt anmäldes under åren 2009 till 2014 till Arbetsmiljöverket 4749 fall av 

kränkande särbehandling. Under dessa år anmäldes inom vård- och omsorgssektorn 

2345 fall av kränkande särbehandling, närmast jämförande siffra avser 

utbildningssektorn inom vilken 919 anmälningar registrerades. Inom sluten somatisk 

sjukhusvård registrerades 288 anmälningar och inom sluten psykiatrisk sjukhusvård 

registrerades 10 anmälningar (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Kränkande särbehandling är ett globalt problem som utgör ett allvarligt hot mot 

arbetstagare, organisation och samhälle. Många sjuksköterskor som drabbas av 

kränkandesärbehandling kan som följd få emotionella, psykologiska och fysiska 

problem vilket återverkar negativt på organisationen (Esfahani och Shahbazi, 2014). 

Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av en god arbetsmiljö för sjuksköterskan 

för att kunna behålla värdefull personal i vården (Rochefort och Clarke, 2010). För att 

sjuksköterskor ska ha en möjlighet att ge god omvårdnad och upprätthålla god kvalitet 

på vården och hög patientsäkerhet behöver sjuksköterskor arbeta i en god arbetsmiljö 

(ibid). 

Det är därför viktigt att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bli utsatta för 

kränkande särbehandling.  

 

 

Bakgrund 

Kränkande särbehandling 

Kränkande särbehandling regleras genom Arbetsmiljölagen (AML), Brottsbalken 

(BrB), genom Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2015:4.Kränkande 

särbehandling definieras som en process av kränkande handlingar som ställer den 

drabbade individen utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4). Kränkande 

särbehandling kan utgöras av handlingar såsom negativ ryktesspridning, förhindrande 

att utföra arbete och att kommunicera, faktiska våldshandlingar samt hot om 

våldshandlingar (Hallberg och Strandmark, 2004). Enligt Lagen om 

Anställningsskydd (LAS) har arbetstagaren skyldighet att vara lojal och uppträda 

förtroendefullt. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön inte omfattar våld eller hot 

om våld och arbetstagaren har ansvar för att inte utsätta kollegor för detsamma samt 

att inte prioritera egna intressen på ett sätt som riskerar att skadaarbetsgivaren (Glavå, 

2011). 
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Kränkande särbehandling relaterat till organisatoriska orsaker ökar inom hälso- och 

sjukvård (Croft och Cash, 2012). Organisatoriska orsaker kan vara ansträngd ekonomi 

och hög arbetsbelastning, bristande kunskap om mellanmänskliga relationer, bristande 

kunskap om arbetsledning samt hierarkiska strukturer (ibid). Katrinli, Atabay, Gunay 

och Cangarli (2010) beskriver att brister i organisationens värderingar tillsammans 

med bristande strukturella beslut utgör den största orsaken till förekomsten av 

kränkande särbehandling. Orsak till kränkande särbehandling är en negativ 

kombination av den kränkande parten och organisationens bristande förmåga att 

hantera situationen. Den kränkande partens eget maktbehov, följt av dennas egna 

psykologiska problem samt problematik i privatlivet, utgör den största orsaken till att 

utsätta en kollega för kränkande särbehandling (ibid). Hallberg och Strandmark 

(2007) beskriver att medarbetare vilka uppfattas som starka och kompetenta riskerar 

att bli utsatta för kränkande särbehandling. Weaver (2013) beskriver att det finns en 

ökad risk för att bli utsatt för kränkande särbehandling för nyanställda sjuksköterskor, 

eftersom att dessa sjuksköterskor träder in på en arena utan att vara medveten om 

redan existerande interpersonella konflikter. Att arbeta som sjuksköterska inom 

offentlig hälso- och sjukvård medför en tiofaldig ökning av risken att bli utsatt för 

kränkande särbehandlingjämfört med privat vårdgivare (Fontes, Santana, Pelloso och 

Carvalho, 2013). 

Hallberg och Strandmark (2007) beskriver vidare långvariga maktkamper utifrån 

organisatoriska förhållanden och ledarens kompetens att hantera situationen som 

orsaker till kränkande särbehandling. Bristande arbetsmiljö och värdekonflikter kunde 

initiera till kränkande särbehandling. Svag chefsförmåga, organisationens bristande 

förmåga samt aktuella deltagande parterna för processen framåt. Kränkningarna 

eskalerar i takt med att förövarna trappar upp konflikten (ibid). Maktkonflikter och 

kränkande särbehandling har (Fontes et al., 2013)en starkare koppling inom offentlig 

hälso och sjukvård än inom privat hälso och sjukvård. Inom offentlig hälso och 

sjukvård görs inte samma reflektioner om att kränkande särbehandling kan ha negativ 

påverkan på produktiviteten.Kränkande särbehandling är oftare mer accepterat inom 

offentlig hälso- och sjukvård och det har visat sig vara svårare att medge kränkande 

särbehandling inom denna sektor eftersom det kan upplevas försvåra möjligheter till 

yrkesmässig vidareutveckling (ibid). 

 

Konsekvenser av kränkande särbehandling 

För den utsatta individen kan kränkande särbehandling leda till nedstämdhet och 

stressrelaterade sjukdomar, ångest, infektioner, andnings och hjärtbesvär, högt 

blodtryck, magkatarr, allergi, trötthet, oro, suicidförsök och fullbordat suicid 

(Hallberg och Strandmark, 2004). För såväl sjukvårdspersonal och hälso- och 

sjukvården kan kränkande särbehandling medföra allvarliga konsekvenser, eftersom 

att det inte bara orsakar allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem, utan också 

bidrar till låg arbetsmoral, hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning (Wilkins, 

2014). Kränkande särbehandling påverkar den drabbade individen utifrån olika 
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arbetsrelaterade perspektiv (Katrinli et al., 2010). Dessa perspektiv utgörs av den 

drabbades möjligheter att kommunicera på arbetsplatsen t. ex utsättas för verbala hot 

och verbala projektioner; möjligheter att bibehålla arbetsrelaterade kontakter t. ex att 

inte bli socialt isolerad, möjligheter att bibehålla ett gott anseende, möjligheter att 

bibehålla meningsfulla arbetsuppgifter samt undvika att utsättas för ytterligare 

hälsorelaterade risker i form av fysiska och sexuella kränkningar (ibid). Utsatthet för 

kränkande särbehandling ökar risken för att sjuksköterskor överväger att lämna yrket 

(Weaver, 2013). 

 

En arbetstagare vilken uppmärksammar arbetsgivaren på att vederbörande upplever 

sig vara utsatt för kränkande särbehandling i arbetslivet, kan löpa risk för att bli utsatt 

för trakasserier från arbetsgivaren (Glavå, 2011).Enligt Advokat Michael Fischbein, 

Svenska Advokatsamfundet, förekommer regelbundet ”utköp” av drabbade 

medarbetare (Gunnars, 2011). Kvinnor inom landsting och kommun är de mest 

förekommande klienterna, och blir ofta erbjudna att avsluta sin anställning vilket ofta 

kompenseras med tre till fyra årslöner.Totalt avser detta årligen betydande belopp 

vilket belastar verksamhetens budget (ibid). 

 

Leymann (1996) utarbetade fyra faser (Bild 1) vilka beskriver processen som en 

person genomgår vid utsatthet för kränkande särbehandling. Dessa faser är; initiering, 

stigmatisering, makt och rättsövergrepp samt social utslagning. Initiering innebär att 

en arbetsrelaterad konflikt förblir olöst. Stigmatisering innebär att det sprids negativa 

rykten kring en medarbetare samt att våldsrelaterade attacker sker. Makt och 

rättsövergrepp utövas av överordnade genom indirekta kränkningar, inte sällan är 

högre chefer involverade. Social utslagning innebär att medarbetaren förlorar 

kontakten med arbetsmarknaden (ibid). Dessa faser omarbetades (Leymann och 

Gustafsson, 1998) senare till att omfatta fem faser varvid psykiska och fysiska 

symtom tillkom. (Bild 1) 
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Bild 1. Processen en person genomgår vid utsatthet för kränkande särbehandling. 

(Leymann och Gustafsson, 1998) Sida 4 

 

 

 

 

Fas 1 Initiering 

Olöst arbetsrelaterad konflikt, upplevd 

eller icke upplevd för den drabbade. 

Denna fas utgör inte kränkande 

särbehandling.  

 

Fas 2 Stigmatisering  

Olöst konflikt personifieras. 

Manipulation, bestraffning, 

ryktesspridning, minskad möjlighet att 

kommunicera, isolering, hot om samt 

faktiska våldshandlingar, förhindrande 

att utföra arbetsuppgifter. 

Undvikandebeteenden från chefer och 

fackförbund. 

 

Fas 3 Makt och rättsövergrepp 

Administrativa kränkningar, den 

drabbade medarbetaren identifieras som 

ansvarig för processen. 

Undvikandebeteenden av högre chefer.  

 

Fas 4 Psykiska och fysiska symtom 

Sjukskrivning, ofta relaterat till 

stressrelaterade symtom och diagnoser.  

 

Fas 5 Social utslagning  

Social utslagning av den drabbade 

relaterat till arbetsliv och samhälle. 



   5 

Teoretisk omvårdnadsteori 

 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom 

livslångt perspektiv behålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan ska vara aktiv när det 

gäller att utveckla omvårdnad (ICNs etiska kod SFF, 2014).  Patricia Benner (1993) 

beskriver i sin omvårdnadsteori, Från novis till expert, hur förvärvande av 

expertkunskap kan relatera till sjuksköterskans kliniska verksamhet. 

Benner, 1993 beskriver fem stadier som sjuksköterskan går igenom från nyutbildad 

till erfaren sjuksköterska. Dessa steg beskriver hur sjuksköterskans kunskap och 

praktiska erfarenhet utvecklar sjuksköterskan till dess att de är trygga i sin arbetsroll.  

Benner kallar första stadiet för novis vilket innebär att sjuksköterskankan agera i olika 

vårdsituationer. Sjuksköterskan har teoretisk kunskap men har ingen erfarenhet hur 

denna används i arbetet och behöver därför en handfast handledning. Sjuksköterskor 

med tidigare erfarenhet kan räknas till noviser om de kommer till ett nytt kliniskt 

område (Benner, 1993). 

Avancerad nybörjare är det andra stadiet där sjuksköterskan börjar blir medveten om 

arbetsmönster men fortfarande inte har uppfattning om helheten i vårdandet då 

situationerna betraktas som nya. Sjuksköterskan är i stort behov av stöd och behöver 

hjälp med att prioritera sina arbetsuppgifter. Även i detta stadium är det viktigt med 

stöd från handledare som har kommit upp i den kompetenta nivån (Benner, 1993). 

Kompetenta stadiet är tredje stadiet (Benner, 1993) i vilketsjuksköterskan har fått 

arbetserfarenhet och är medveten om sina egna handlingar samt behärskar och 

prioriterar arbetsuppgifterna. Emellertid saknar sjuksköterskan snabbhet och kritiskt 

tänkande i vårdandet. Det tar två till tre år inom samma område för att nå den 

kompetenta nivån(ibid). 

I det fjärde stadiet är sjuksköterskan skicklig och uppfattar helheten i 

omvårdnadsarbetet och kan tolka, prioritera och åtgärda samt planera sitt arbete. 

Sjuksköterskan har nu erfarenhet och kan uppfatta avvikande händelser i arbetet 

(Benner, 1993). 

Expert är det femte och sista stadiet i vilket sjuksköterskan har en djupförståelse och 

färdigheter för omvårdnadssituationer.  Med sin stora erfarenhetsbakgrund behöver 

inte sjuksköterskan vid denna nivå förlita sig på regler och riktlinjer för att se vilken 

åtgärd som är lämplig vid olika situationer som hon ställs inför i sitt arbete (Benner, 

1993). 

Sjuksköterskan utvecklas (Benner, 1993) till mognad i takt med att erfarenheten 

utvecklas till ansvar (ibid). En sjuksköterska kan då sägas ha ansvar att hjälpa en 

kollega som blir utsatt för kränkande särbehandling. Kollegor har ansvar att 

uppmärksamma sin arbetsmiljö och att tillsammans med varandra vara delaktiga i att 

skapa en god arbetsmiljö där man tillsammans värnar om det goda 

omvårdnadsarbetet. 
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Problemformulering 

Kränkande särbehandling är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och 

riskerar att inte bara påverka utsatt individ och huvudman, slitningarna i 

arbetsgruppen kan även påverka omvårdnaden negativt. Ökad kunskap och förståelse 

för sjuksköterskors upplevelse av att bli utsatta för kränkande särbehandling kan bidra 

till att minska patienternas utsatthet för en bristande omvårdnad.  

 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bli utsatta för kränkande 

särbehandling i arbetslivet. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013)    

för att söka valt ämnesområdes djupare karaktär. En systematiskt genomförd studie 

undviker feltolkningar och utgör en kvalitetssäkring (ibid). 

 

Datainsamling 

Artikelsökning gjordes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), National Library of Medicine:s databas PubMed och American 

Psychological Association (PsycInfo) då dessa ansågs vara relevanta för 

syftet. Sökord formades utifrån syftet”att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

bli utsatta för kränkande särbehandling i arbetslivet”. Därefter gjordes en systematisk 

littratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. I alla databaserna 

kombinerades sökorden med AND samt valda inklusions- och exklusionskriterier, för 

att avgränsa sökningen vilket Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar. 

Desökord somanvändesutifrån syftet var bullying (kränkande särbehandling) AND 

nurses (sjuksköterskor) AND experience (upplevelse) AND workplace (arbetsplats). I 

alla databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo användes endast fritextord. 

Sökordsöversikt redovisas i bilaga A.  

Artiklarna poängsattes utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarnas poäng resulterade i en rangordning 

utifrån en skala på grad 1 (80-100 %) hög vetenskaplig, grad 2 (70-79 %) medel och 

grad 3 (60-69 %) låg vetenskaplig kvalité (Bilaga C).  
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Inklusionskriterier var artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, skrivna på 

engelska under åren 2005-2016. Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar 

som handlade om annan vårdpersonal än sjuksköterskor, patienter och anhöriga. 

 

Artikelsökning i CINAHL 

Cinahl är en databas vars innehåll inriktar sig mot omvårdnad. Denna sökning gav 74 

träffar. Samtliga abstrakt lästes av alla tre författarna, 11 artiklar valdes ut, lästes och 

granskades och 11 blev resultatartiklar. Av dessa artiklar var 10 kvantitativa och en 

kvalitativresultatartikel hittades i Cinahl. 

 

Artikelsökning i PubMed 

PubMed omfattar i huvudsak artiklar innehållande medicin, omvårdnad samt hälso- 

och sjukvård.Den andra sökning gjordes i PubMed vilket resulterade i 35 träffar. 

Samtliga abstrakt lästes, 13 abstrakt valdes ut, lästes och granskades av författarna 

och 13 blev till resultatartiklar. 

 

Artikelsökning i PsycInfo 

PsycInfo var den databas som låg närmast forskningsområdet och valdes därför att 

söka data i. Den tredjesökning gjordes i PsycInfo och gav 32 träffar.Samtliga titlar 

och abstrakt lästes. En artikel valdes bort efter granskning och fyra dubbletter hittades 

från tidigare sökningar. Sökningarna i PsycInfo ledde inte till några nya resultatartik-

lar. 

 

Sammanfattning av artikelsökning 

Totalt lästes 141 stycken abstrakts lästes igenom och utav dem valdes 24 stycken ut 

för att kvalitetsgranskas med bedömningsmallar av Carlsson och Eiman(2003). I 

CINAHL hittades 11 resultatartiklar. Av dessa var 10 kvantitativa och en 

kvalitativresultatartikel. I PubMed hittades 13 resultatartiklar. Av dessa varfyra 

kvantitativa, och niovar kvalitativa artiklar. Sökhistoriken redovisas i bilaga B. I 

resultat inkluderades 24 artiklarna, 19 bedömdes ha hög kvalitet (grad 1) och fem av 

medelhög kvalitet (grad 2). Samtliga artiklar är granskade av samtliga författare, 

artiklarna diskuterades tills konsensus nåddes.  

 

Databearbetning 

Alla tre författarna till litteraturstudien läste artiklarna flera gånger för att försäkra en 

korrekt kvalitetsbedömning och artiklarna granskades för att få en helhetsbedömning 

av innehållet (Friberg, 2012).Vid databearbetningen och datanalysen tillämpades en 

induktiv ansats. Artiklarnas resultat översattes från engelska till svenska. Därefter 
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analyserades artiklarna tillsammans för att finna likheter och skillnader. I varje 

artikels resultat markerades upplevelserna som relaterade till kränkande 

särbehandling. Upplevelserna som liknade varandra kategoriserades ihop och som 

slutresultat av analysen framkom tre kategorier och dessa var; ”upplevd utsatthet, 

upplevd maktutövning och upplevd ohälsa”. Genom detta analysarbete kunde ett 

resultat som svarar på studiens syfte presenteras. Resultatartiklarna sammanställdes i 

artikelöversikt som redovisas i Bilaga C. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att forskningen ska vara etiskt prövad för 

att få ett trovärdigt resultat.För att skydda människors integritet, autonomi och 

personliga värde finns Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460).Etisk prövning ska skydda grundläggande frihet och mänskliga 

rättigheter, den enskilda individens välbefinnande ska inte vara mindre värt än 

samhällets och vetenskapens strävan efter kunskap(ibid). Av de 24 resultatartiklarna 

som ingår i denna litteraturstudies resultat så hade alla informerat samtycke från de 

medverkande samt att etiska överväganden hade beaktats. 19 av artiklarna hade 

godkännande från etisk nämnd.  

Helsingforsdeklarationen (1964) föreskriver etiska regler för forskning som avser  

människor. Informerat samtycke från deltagare hör till de etiska riktlinjerna.(Sveriges 

läkarförbund, 2013).Belmontrapporten omfattar tre etiska principer om forskning på 

människor. Dessa principer utgår från följande; respekt för personen, göra-gott-

principen och rättviseprincipen. Respekt för personen innehåller två viktiga aspekter 

angående personens autonomi. Dels ska autonomin respekteras, alltså människors rätt 

till att bestämma över sig själv och ta egna beslut. Den handlar också om att 

respektera människor som inte har möjlighet till autonomi på samma sätt som många 

andra (Office for Human Research Protections,1979). Utifrån detta finns informerat 

samtycke som ser till att information givits till forskningsdeltagare (Kjellström och 

Sandman, 2003). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är till för att skydda männi-

skors personliga integritet genom behandling av personuppgifter när uppgifter och in-

formation förmedlas till forskning. Resultatet av litteraturstudien ger en ökad 

förståelse för sjuksköterskornas upplevelser i samband med att de utsattes för 

kränkande särbehandling. Det kan anses som viktigt att ha utfört litteraturstudien 

eftersom att dess resultat kan leda till en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor 

samt även bidra till en ökad patientsäkerhet samt högre omvårdnadskvalité. 
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Resultat 

Upplevd utsatthet 

Sjuksköterskor upplevde sig bli kontrollerade på arbetsplatsen samt att kollegor med 

lägre kompetens fick i uppdrag att kontrollera att de utfört arbetsuppgifter korrekt 

(Ozturk, Sokmen, Yilmaz och Cilingir, 2008). Yildirim och Yildirim (2007); Ekici 

och Beder (2014) fann att upplevelsen av att bli kontrollerad upplevdes 

kränkande.Yildirim (2009) kom även de fram till att sjuksköterskor upplevde att de 

blev kontrollerade. Nästan hälften av sjuksköterskorna i studie av Yildirim och 

Yildirim (2007) upplevde sig vara kontrollerade när de utförde sina arbetsuppgifter. 

Förödmjukelse och degradering var (Hutchinson, Vickers, Wilkes och Jakson,2010) 

en återkommande upplevelse vilket negativt påverkade sjuksköterskornas självbild 

och identitet. Som en följd skadades yrkesidentiteten samtidigt som 

karriärmöjligheterna begränsades (ibid).  

 

Yildirim och Yildirim (2007) beskrev att sjuksköterskorna rapporterade att kollegor 

talade illa om dem inför andra, de blev beskyllda för händelser som inte var relaterat 

till ansvarsområdet. Sjuksköterskorna upplevde att deras chefer kränkte dem genom 

att tala illa om dem inför andra samt att deras chefer beskyllde dem för händelser de 

inte var ansvariga för (ibid). Detta överensstämmer med Yildirim (2009) som kom 

fram till att sjuksköterskor upplevde sig bli beskyllda för kollegors misstag. Ovayolu, 

Ovayolu och Karadag (2014) uppgav att mer än hälften av de tillfrågade 

sjuksköterskorna upplevde att de hölls ansvariga för kollegors misstag, studien 

påvisade även direkta kommunikationssvårigheter med kollegor.  

 

Ovayolu et al., (2014) beskrev att sjuksköterskorna angav att de gavs arbetsuppgifter 

vilka inte ingick i deras ansvarsområde. Nästan hälften av sjuksköterskorna uppgav 

att de blev aktivt förhindrade att uttrycka arbetsrelaterade tankar samt hindrade att 

utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Resultatet överensstämmer med 

Khademi, Mohammadi och Vanaki (2012) då erfarna sjuksköterskor upplevde sig 

vara utestängda från att fatta arbetsrelaterade beslut utifrån deras omvårdnads-

kunskap. Sjuksköterskorna upplevde att deras värdighet som kompetenta medarbetare 

inom omvårdnad förnekades vilket de ansågbero på avsaknad av mellanmänskliga 

relationerna med chefer (ibid). Även Hutchinson et al., (2010) menade att den direkt 

arbetsrelaterade kränkningen omfattade att sjuksköterskornas arbetsuppgifter 

försvårades. Enligt Ebrahimi, Hasankhami, Negarandeh, Jeffrey och Azizi (2016) 

upplevde sjuksköterskorna att viktig arbetsrelaterad information undanhölls dem. 

Ebrahimi et al., (2016) beskrev vidare att sjuksköterskorna upplevde negativ 

uppdelning av arbetsuppgifter där de tilldelades fysiskt tyngre arbetsuppgifter. 

Laschinger (2014) fann att sjuksköterskor upplevde att deras utsatthet för kränkande 

särbehandling påverkade patientarbetet negativt vilket även inkluderade 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplevde utsatthet för kränkande särbehandling 
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vilket medförde att de gjorde misstag i sin yrkesutövning, både vad gäller omvårdnad 

och medicinering. Trépanier, Fenet och Austin (2013) beskrev samma resultat om att 

sjuksköterskorna menade att de fick försämrad funktion i yrkesutövningen när de 

utsatts för kränkande särbehandling. Även Yildirim och Yildirim (2007) beskrev att 

sjuksköterskorna upplevde sig ha svårt att sköta sina arbetsuppgifter, gjorde misstag i 

sin yrkesutövning samt upplevde sig ha tankar på att avsluta sin anställning. 

Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) påvisade att såväl patientsäkerhet 

som omvårdnaden tenderade att hålla lägre kvalité i samband med att 

sjuksköterskorna upplevde utsatthet för kränkande särbehandling. Hög stress, höga 

arbetskrav och ökad arbetsbelastning utgjorde ökad risk avseende misstag av 

medicinsk karaktär.  

Happell, Dwyer, Reid-Seal, Bure, Caperchione och Gaskin (2013) rapporterade att 

sjuksköterskor upplevde stress relaterat till hög arbetsbelastning vilket resulterade i 

oro då de upplevde sig vara otillräckliga när arbetsuppgifter inte hunnit bli utförda. 

Stressfylld arbetsmiljö ökade risken för konflikter kollegor emellan. Detta 

överensstämde med Khowaja, Merchant och Hirani (2005) vilka kom fram till att 

sjuksköterskornas upplevelse av samtidig hög arbetsbelastning, otrygg arbetsmiljö 

samt ansvar för flertalet patienter predisponerade för kränkande särbehandling. 

Otydliga arbetsbeskrivningar medförde hög arbetsbelastning utanför ansvarsområdet. 

Vidare upplevdes arbetsledaren och kollegor bemöta sjuksköterskorna respektlöst 

vilket utmynnade i vantrivsel (ibid). 

Ozturk et al., (2008) beskrev hur sjuksköterskor upplevde att det spreds lögner om 

dem. Detta överensstämmer med Yildirim (2009) som beskrev att av sjuksköterskorna 

upplevde sig vara utsatta för negativ ryktesspridning av sina arbetsledare. I en studie 

av Yildirim och Yildirim (2007) beskrevs att sjuksköterskorna upplevde rädsla för att 

gå till arbetet, att de inte kunde lita på sina kollegor. 

Ozturk et al., (2008) beskrev hur sjuksköterskor upplevde sig inte vara uppskattade på 

arbetsplatsen och upplevde sig vara bemötta på ett respektlöst sätt. Detta resultat 

överensstämde med Yildirim och Yildirim (2007) som beskrev att de utsatta 

sjuksköterskorna hade svårt med känna tillit för sina kollegor på arbetsplatsen. Det 

förekom även önskan om att hämnas på förövarna och sjuksköterskorna tog även ut 

sin aggression på kollegor (ibid). Khademi et al., (2012) kom också fram till att det 

fanns risk att sjuksköterskor lämnade sin anställning på grund av utsatthet för 

kränkande särbehandling. 

Topa och Moriano (2013) belyste i sin studie att när sjuksköterskorna upplevde en 

stark social identitet i arbetsgruppen så innebar det att de kunde åtnjuta ett starkt 

gruppstöd vilket upplevdes vara skyddande relaterat till utsatthet för kränkande 

särbehandling. Omvänt så genererade en upplevd svag social identitet ett svagt 

skyddande gruppstöd i arbetsgruppen. Resultatet överensstämde med (Allen, Holland 

och Reynolders, 2015) vilka pekade på betydelsen av socialt stöd. Gaffney, Demarco, 

Hofmeyer, Vesseyoch Budin (2012) framhöll att sjuksköterskornas upplevelser av 

utsatthet för kränkande särbehandling minskade om det fanns goda kollegiala 
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relationer i arbetsgruppen. Kollegial respekt minskade sannolikheten för att 

sjuksköterskorna upplevde sig utsatta för kränkande särbehandling (ibid). 

 

Etienne (2014) uppgav att närmre hälften av sjuksköterskorna hade upplevt kränkande 

särbehandling, de vanligaste upplevda kränkningarna var att de isolerades samt att 

deras arbetsrelaterade synpunkter ignorerades. Detta överensstämde med vad Ozturk 

et al., (2008) också kom fram till. Hutchinson et al., (2010) kom fram till att 

sjuksköterskorna upplevde isolering relaterat till arbetsgruppen. Ebrahim et al., (2016) 

belyste att sjuksköterskorna upplevde att de blev lämnade på arbetsplatsen när 

kollegor uträttade personliga ärenden under arbetstid. De upplevde även att de blev 

isolerade i samband med att inofficiella ledare i gruppen förbjöd övriga kollegor att ha 

kontakt med dem när de tog upp konflikter. De upplevde då inget stöd från chefsnivå 

(ibid). Etienne (2014) beskrev också sjuksköterskors upplevelse av att bli isolerade i 

samband med att de upplevde sig vara ignorerade eller uteslutna.  

 

Upplevd maktutövning 

Maktutövning kunde upplevas vara att organisationen kunde vara att det skrevs 

personalrapporter vilka var missvisande, att återkoppling på email och telefonsamtal 

inte gavs eller att den utsatta individens behov av önskade möten inte tillgodosågs 

(Yildirim och Yildirim, 2007). Det förekom även att den drabbade sjuksköterskan 

upplevde sig bli utsatt för påtryckningar i syfte att avsluta sin anställning. Inom sjuk 

och hälsovården förekom (Corney, 2008) organisationskulturer vilka accepterade 

kränkande särbehandling samt skyddade de kränkande kollegorna.Bortoluzzi, 

Caporale och Palese (2014) påvisade att riskfaktor föratt utsättas för kränkande 

särbehandling var sjuksköterskornas upplevelse av en i kränkningarna deltagande 

arbetsledare vilken hade stöd från chefsnivå. Enligt Myers et al., (2016) upplevde 

sjuksköterskorna att kollegor höll samman på gruppnivå om någon gjorde fel i sin 

yrkesutövning, den sjuksköterska som uppmärksammade detta, fick sin 

yrkeserfarenhet och kompetens ignorerad. Sjuksköterska som ville rapportera om 

kränkande särbehandling på arbetsmöte upplevde sig motarbetad. Vidare förekom att 

sjuksköterskor upplevde maktutövning när de blev utsatta för kränkande 

särbehandling av arbetsledare, så legitimerade det även andra kollegor att utsätta dem 

för kränkande särbehandling. Sjuksköterskorna upplevde bristande arbetsmiljö och 

var rädda för att gå till arbetet. De förknippade arbetsplatserna med negativa känslor 

och ångrade sitt yrkesval (ibid). Sjuksköterskorna upplevde sig även bli utestängda 

från möten på arbetsplatsen. Mer än en tredjedel av sjuksköterskorna upplevde sig 

vara utestängda från arbetsrelaterade aktiviteter samt tillskrevs arbetsuppgifter med 

orealistiska mål eller deadline (Ovayolu et al., 2014). 

 

Sjuksköterskorupplevde (Akyil, 2012) en hopplöshet inför att rapportera kränkande 

särbehandling. I denna studie uppgav en tredjedel av deltagarna att de accepterade 

utsattheten, vilket medförde att de inte anmälde processen till arbetsgivaren. Hälften 
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av deltagarna menade dock att deras upplevelse hade medfört att de kommer att 

anmäla processen framgent (ibid). I en studie av Ovayolu et al., (2013) framkom att 

1,2 % av sjuksköterskorna hade anmält kränkande särbehandling till rättslig 

myndighet, medan Yildirim och Yildirim (2007) uppgav att ungefär en av fem 

sjuksköterskor beskrev att deras upplevelse av kränkande särbehandling hade fått dem 

att fundera på att anmäla till myndigheterna. Samtidigt hade något mer än hälften av 

sjuksköterskorna redan rapporterat sin upplevelse av kränkande särbehandling till 

högre chef (ibid). Sjuksköterskor vilka uppmärksammade att högre chefer utsatte dem 

för kränkande särbehandling upplevde att det var meningslöst att anmäla detta till 

arbetsgivaren samt att det hade förekommit negativa konsekvenser och repressalier 

som följd av en anmälan (Khademi et al., 2012). Hutchinson et al., (2010) beskrev att 

sjuksköterskorna upplevde att det förekom ekonomiska sanktioner vilka kunde ta sig 

uttryck i form av begränsade möjligheter till arbetstillfällen, organisatorisk 

omflyttning till lägre positioner eller mindre fördelaktiga möjligheter att utföra sina 

arbetsuppgifter (ibid). Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet och uppgivenhet. 

Sjuksköterskor vilka inte uppfyllde arbetsgruppens normativa föreställningar 

upplevde oftare utsatthet för kränkande särbehandling (Ganzet al., 2015). Korrelation 

återfanns mellan allvarliga kränkningar och organisationens lägre kompetens gällande 

att agera preventivt. Kombinationen av ett bra ledarskap och organisationens 

kompetens förebyggde utsatthet för kränkande särbehandling (ibid). 

 

 

Ozturk et al., (2008) beskriver hur sjuksköterskor upplevde sig bli respektlöst bemötta 

av organisationen när deras klagomål inte blev lyssnade på.Akyil et al., (2012) 

beskrev sjuksköterskornas upplevelse av att deras arbetsledare utsatte dem för 

kränkande särbehandling. Khademi et al., (2012) beskrev att sjuksköterskor vilka 

upplevde sig vara utsatta för kränkande särbehandling inte fick möjlighet att kunna 

påverka sina arbetstider samt fick arbeta icke önskad övertid.  Detta upplevdes ge 

bristande intresse för sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna beskrev även upplevelse 

av att ha förlorat motivationen för arbetet samt att utsattheten för kränkande 

särbehandling hade medfört negativa effekter i deras privatliv (Yildirim och Yildirim, 

2007). Ozturk et al., (2008) och Yildirim (2009) kom också fram till att 

sjuksköterskorna förlorat intresset för sitt arbete.Ekici och Beder (2014) kom fram till 

att sjuksköterskorna upplevde sig mest utsatta för kränkande särbehandling från 

arbetsledare. Sjuksköterskornas upplevelse medförde att de bedömde sin 

arbetsprestation negativt vilket relaterades till negativ arbetsmiljö (ibid). 
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Upplevd ohälsa 

Upplevelsen av att vara utsatt för kränkande särbehandling hade lett till negativa 

hälsoeffekter (Yildirim och Yildirim , 2007). Vanliga upplevd ohälsai fallande skala 

utgjordes av; stressrelaterade besvär, huvudvärk, gastrointestinala besvär, depression, 

bröstsmärta och blodtrycksförändringar. En av tio sjuksköterskor upplevde även 

återkommande tankar på suicid (ibid).Ozturk et al., (2008) beskrev även att 

sjuksköterskor upplevde sömnproblematik och gastrointestinala besvär. Yildrim 

(2009) påvisade att sjuksköterskorna upplevde sig vara deprimerade då de utsatts för 

kränkande särbehandling. Detta resultat överensstämde med Rodwell och Demir 

(2012) som fann att upplevelsen av att vara utsatt för kränkande särbehandling kunde 

sättas i samband med depression(ibid).Allen et al., (2015) beskrev att utsatthet för 

kränkande särbehandling var bidragande orsak till utbrändhet. Trépanieret al., (2013) 

påvisade också att kränkande särbehandling ökade förekomsten av utbrändhet och gav 

mindre arbetsrelaterat engagemang.  

Corney (2008) påvisade att negativa hälsoeffekter som upplevdes av sjuksköterskorna 

relaterat till kränkande särbehandling var sömnlöshet, ångest, fruktan och rädsla. 

Sjuksköterskor beskrev (MacKusick och Minick, 2010) upplevelse av oöverstiglig 

trötthet och utmattning. Ganz et al., (2015) rapporterade att sjuksköterskorna 

upplevde stress i samband med kränkande särbehandling. Myers et al., (2016) fann att 

sjuksköterskor upplevde situationen att vara utsatt för kränkande särbehandling som 

så extremt påfrestande så att de drabbades av post traumatisk stress disorder (PTSD). 

Det förekom även att sjuksköterskor upplevde så starka negativa hälsoeffekter att de 

var tvungna att bli behandlade med läkemedel (ibid).  

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Begreppet bullying är det begrepp som används internationellt, vilket medför att detta 

begrepp blir sökbara i databaserna. För att få ett bredare perspektiv i resultatet 

användes både kvalitativa och kvantitativa studier (Axelsson, 2008). Den 

vetenskapliga kvalitén i en litteraturstudie kan fastställas med hjälp av begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2012). 

Trovärdighet säkerställs genom att verifiera att kunskapen som litteraturstudien tillför 

är rimlig och trovärdigt. Trovärdigheten stärks då handledning har skett fortlöpande 

under litteraturstudiens gång för att för utomståendes tankar och åsikter kring 

överrensstämmelse i resultat (Henricson, 2012). 

Sökning har även gjorts i databasen PsycInfo. Sökningar som hittades i denna databas 

gav dubbletter. Studiens trovärdighet stärks ytterligare då dubbletter förekom i andra 

sökningar, vilket tyder på att sökningarna täckt in problemområdet (Henricson, 2012). 
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Pålitlighet innebär att beskriva författarnas förförståelse som använts samt vem som 

har gjort vad i processen. Resultatets pålitlighet stärks genom användning av induktiv 

metod. Slutsatsen hämtas från forskningsresultatet, och påverkas inte av egna logiska 

slutsatser. Pålitligheten stärktes av att alla artiklar till föreliggande litteraturstudie 

lästes flera gånger av tre författarna och diskuterades tillsammans för både granskning 

och resultat, vilket stärker studiens pålitlighet och att se fakta ur olika synvinklar och 

att inte gå miste om någon information (Henricson, 2012).  

Informationen artiklarna gav diskuterades tills samstämmighet kunde nås. Viss 

förförståelse fanns hos samtliga författare vilket kan påverka valet av artiklar och 

därmed resultatet. Att då granska artiklarna gemensamt medför ett mer medvetet 

förhållningssätt för hur materialet tolkas (Henricson, 2012). 

Bekräftelsebarhet innefattar beskrivning om metoden i litteraturstudien. 

Bekräftelsebarheten säkras genom deltagande i seminarium där utomstående har fått 

ta del av litteraturstudien flertalet gånger samt har givits möjlighet att ge respons och 

kritik (Henricson, 2012). Datainsamling, databearbetning, sökordsöversikt samt 

sökhistorisk är noggrant beskrivna för att stärka bekräftelsebarheten och säkerställa 

repeterbarheten. 

Överförbarhet innebär att resultatet kan föras över till andra människor och situationer 

(Henricson, 2012). Resultatartiklarnas studier har utförts i olika länder; Sverige, 

Australia, Turkiet, Iran, Kanada, Spanien, USA, England, Italien, Pakistan och Israel. 

Den geografiska mångfalden kan sänka överförbarheten av föreliggande studie, då 

hälso- och sjukvårdens system kan se olika ut i jämförelse med Sverige (Henricson, 

2012). Samtidigt är föreliggande studie av kvalitativ inriktning, då upplevelse belyses 

vilket är individuellt. Kunskapen som framkommer kan anses applicerbar inom 

svensk vårdkultur. 

Data analyserades först enskilt och sammanställdes sedan gemensamt. Vid olika 

uppfattning av data analyserades grundmaterialet igen tills konsensus uppnåddes 

vilket stärker pålitligheten. Utomstående kritiska granskare har använts i form av 

handledare vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 2012). 

De artiklar som valdes ut blev granskade med hjälp av kvalitetsgranskningsmallen 

beskriven av Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna graderades till hög, medel eller 

låg kvalitet. Av dem 24 artiklarna som valdes ut till resultatet bedömdes 19 stycken 

har hög kvalitet (grad 1) ochfem av medelhög kvalitet (grad 2). Dessutom granskades 

artiklarna gemensamt vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2012).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bli utsatt 

för kränkande särbehandling. När artiklarna hade sammanställts så återfanns ett 

resultat vilket visade sig delvis kunna överensstämma med fyra av Leymanns faser 
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(Leymann, 1998); stigmatisering, makt och rättsövergrepp, psykiska och fysiska 

symtom samt social utstötning.  

Inom initiering som Hallberg och Strandmark (2004) beskriver som ett förstadium till 

kränkande särbehandling, framkom inga resultat vid analysen av de ingående 

artiklarna. En anledning kan vara att sjuksköterskorna i denna tidiga fas i förloppet 

ännu inte upplevde någon utsatthet för kränkande särbehandling. 

 

 

Stigmatisering 

Leymann och Gustafsson (1998) beskriver att stigmatisering bland annat kan innebära 

attbli förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter, minskad möjlighet att kommunicera 

samt undvikande beteende från chefsnivå. Khademi et al., (2012) beskrev hur 

sjuksköterskor upplevde sig vara utestängda från att fatta arbetsrelaterade beslut 

utifrån deras omvårdnadskunskap. Hutchinson et al., (2010) beskrev att 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter försvårades. Ebrahimi et al., (2016) beskrev att 

sjuksköterskorna blev undanhållna arbetsrelaterad information. Etienne (2014) 

beskrev att sjuksköterskorna upplevde att deras arbetsrelaterade synpunkter blev 

ignorerade. Ebrahimi et al., (2016) beskrev att sjuksköterskorna upplevde sig 

isolerade då inofficiella ledare förbjöd kollegor att ha kontakt med dem i samband 

med att de tog upp konflikter. Chefsstöd uteblev i samband med detta (ibid). Dessa 

resultat överensstämmer med Katrinli et al., (2010) vilka beskrev att utsatthet för 

kränkande särbehandling bland annat påverkade den utsattes perspektiv att 

kommunicera, bibehålla arbetsrelaterade uppgifter och anseende (ibid). I samband 

med ovanstående görs reflektionen att förekomsten av kränkande särbehandling kan 

skapa en arbetsmiljö i vilken informella ledare styr samtidigt som formella ledare 

abdikerar. Särskilt allvarligt är att arbetsrelaterad information och synpunkter 

påverkades negativt vilket kan utgöra en riskfaktor i omvårdnadsarbetet.  

 

Stigmatisering menar Leymann och Gustafsson (1998) innebär att olösta konflikter 

personifieras samt att även att undvikandebeteenden från chefer och fackförening 

förekommer. Gaffney et al., (2012) påvisade att det var viktigt att identifiera skadliga 

konsekvenser av kränkande särbehandling och att åtgärder vidtogs för att lösa 

problem på arbetsplatsen. Vidare beskrevs att alla sjuksköterskor hade ansvar att 

engagera sig i och agera mot problem på arbetsplatsen trots rädsla och stressiga 

situationer. Happellet al., (2013) beskrev vidare att sjuksköterskor befann sig i en 

stressig arbetsmiljö vilket utgjorde en stor risk för att hamna i konflikt med kollegor, 

vilket kunde resultera i kränkande särbehandling om situationen inte hanterades på ett 

professionellt sätt. Ganz et al., (2015) beskrev också sambandet mellan 

sjuksköterskornas upplevelse av en stressande arbetsmiljö och förekomsten av 

kränkande särbehandling (ibid). Reflektion om arbetsmiljöns kvalité är att det är ett 

delat ansvar och att såväl en bra som en sämre arbetsmiljö utgör en ständig process 

vilken präglas av närvarande eller frånvarande deltagare. Ramanujam et al., (2008) 

belyste att såväl patientsäkerhet som omvårdnad påverkades negativt i samband med 
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att sjuksköterskorna blev utsatta för kränkande särbehandling. Den bristande 

arbetsmiljön ökade risken för medicinska misstag. Även Laschinger (2014) påvisade 

att patientsäkerheten påverkades negativt av sjuksköterskornas utsatthet för kränkande 

särbehandling samt att en följd blev misstag i yrkesutövningen både avseende 

medicinsk karaktär som omvårdnad (ibid). Bristande arbetsmiljö relaterat till  

förekomst av kränkande särbehandling ter sig kunna mynna ut i allvarliga 

konsekvenser inte bara för den drabbade sjuksköterskan utan även för  

patientsäkerheten och kvalitén på omvårdnadsarbetet.  

 

Enligt Benner (1993) behöver en avancerad nybörjare stöd från erfaren personal för 

att kunna utföra och prioritera omvårdnadsarbetet. Detta stämmer överens med 

resultat av Laschinger (2014) och Gaffney et al., (2012) vilka påvisade vikten av att 

upprätthålla god relation mellan kollegor i arbetsgruppen för att få stöd i utsatta 

situationer. Sannolikheten för kränkande särbehandling minskade i arbetsmiljöer där 

kollegorna respekterade varandra och stöttade varandra (ibid). Detta stöder 

reflektionen att arbetsmiljön är en viktig faktor både för att förhindra uppkomsten av 

kränkande särbehandling samt att höja och kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet.  

 

Hallberg och Strandmark (2004) beskriver att stigmatisering kan innebära att chefers 

roll har betydelse. Detta överensstämmer med Bortoluzzi et al., (2014) som fann att 

kränkande särbehandling var vanligare när en i kränkningarna deltagande arbetsledare 

agerade utifrån en chefs goda minne.Även Yildirim och Yildirim (2007) och Akyil et 

al., (2012) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att cheferna utförde kränkningar. 

Dessa resultat överensstämmer med Hallberg och Strandmark (2007) vilka beskriver 

att svag chefsförmåga samt bristande ledarkompetens är anledningar till att processen 

med kränkande särbehandling eskalerar (ibid). Ledarskap och chefsförmåga ter sig 

vara viktiga faktorer som kan förhindra att kränkande särbehandling kan såväl uppstå 

som eskalera.  

   

 

Makt och rättsövergrepp 

I fasen makt och rättsövergrepp (Leymann och Gustafsson, 1998) 

framkomsjuksköterskornas upplevelse av maktlöshet. Ganz et al., (2015) fann att det 

finns ett samband mellan graden av kränkande särbehandling och preventiva 

organisatoriska åtgärder, ex ledarskap. Förekomst av allvarligare kränkande 

särbehandling korrelerar med färre preventiva strategier. Ganzet al., (2015) även att 

de som utsätts för kränkande särbehandling avviker från arbetsgruppens normer. Detta 

överensstämmer med Strandmark och Hallberg (2007) vilka beskriver att kränkande 

särbehandling kan riktas mot personer som uppfattas som starkaoch kompetenta samt 

att processen får näring från bristande arbetsmiljö i kombination med svag 

chefsförmåga samt bristande förmåga hos organisationen att hantera situationen.  

Verkuil, Atasayi och Molendijk (2015) visade att intern konkurrens utgör den 

viktigaste faktorn för kränkande särbehandling vilket överensstämmer med 
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Strandmark och Hallberg (2007) som anger att kränkande särbehandling 

predisponeras av långdragen maktkamp och konflikter.I samband med ovanstående 

görs reflektion om att organisatoriska brister möjliggör för negativa krafter i 

arbetsgruppen att forma sin egen subkultur och utifrån denna styra och stärka sin egen 

gruppgemenskap. Oavsett vilka mål som styr denna subkultur så ter det sig som om 

tanken om att skapa den bästa möjliga omvårdnaden i patientarbetet inte är det 

centrala i denna subkultur.  

 

 

Yildirim och Yildirim (2007) påvisade att organisationen skrev missvisande 

personalrapporter om den utsatta sjuksköterskan eller utsatte densamma för 

påtryckningar att lämna organisationen. Akyil et al., (2012) kom fram till att 

sjuksköterskor upplevde en hopplöshet inför att anmäla kränkande särbehandling till 

sin organisation. Khademi et al., (2012) uppmärksammade att sjuksköterskorna 

upplevde meningslöshet att anmäla kränkande särbehandling samt att 

sjuksköterskorna även upplevde sig utsatta för repressalier. Hutchinson et al., (2010) 

beskrev ekonomiska sanktioner och organisatorisk omflyttning. Corney (2008) 

beskrev att många organisationskulturer inom hälso och sjukvården främjar en kultur i 

vilken kränkande särbehandling accepteras samtidigt som förövarna skyddas av 

organisationen. Myers et al., (2016) påvisade även resultat som visade att förövare var 

beskyddade av arbetsledare. Detta överensstämmer med Glavå (2011) som påvisar att 

trakasserier kan ske i form av lönediskriminering, uteblivna befordringar och 

omplacering. Repressalier kan även utgöras av arbetsgivarens passivitet, som också är 

en form av kränkande särbehandling. Detta kan innebära att arbetsgivaren inte utreder 

upplevelsen av kränkande särbehandling eller att arbetsgivaren inte beivrar utövande 

kollegor samt underlåter att anmäla kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket 

(ibid). Ganz et al., (2015) påvisade att det fanns en korrelation mellan allvarliga 

kränkningar och organisationens lägre kompetens att agera preventivt. Bra ledarskap 

och organisationens kompetens förebyggde utsatthet för kränkande särbehandling 

(ibid).Reflektioner är att organisationer som i ett senare skede av kränkande 

särbehandling försöker att dölja eller att inte medverka till att processen anmäls till 

Arbetsmiljöverket, överskrider flertalet lagstiftningar såsom Arbetsmiljölagen (AML), 

Brottsbalken (BrB) samt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2015:4. 

Genom underlåtenhet att agera enligt gällande lagstiftning uppvisas bristande 

organisationsförmåga. Ledare som har haft vetskap om förekomsten av kränkande 

särbehandling men som inte har agerat korrekt utan kanske även istället dolt 

processen för högre chefer kan även sägas ha ansvar för processen eftersom att de har 

uppvisat ett svagt chefsskap samt varit illojala mot sin organisation.  

 

Ovayolu et al., (2013) uppgav att 1,2 % av sjuksköterskorna hade anmält utsatthet för 

kränkande särbehandling till rättslig myndighet. Enligt Yildirim och Yildirim (2007) 

uppgav ca 20 % av sjuksköterskorna att de funderade på att anmäla utsatthet för 

kränkande särbehandling till myndigheterna. Något mer än 50 % hade dock redan 

anmält sin upplevda utsatthet till högre chef (ibid). Dessa resultat kan sammankopplas 
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med att anmälda fall av kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket under åren 

2009-2014 uppgår till 2345 stycken avseende hälso och sjukvårdssektorn varav 298 

antal anmälningar kan till största del härledas till att avse offentlig sjuk och hälsovård 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Samtidigt berättar Advokat Michael Fischbein, Svenska 

Advokatsamfundet, om att de vanligaste klienterna som han företräder gentemot sin 

arbetsgivare avseende utsatthet för kränkande särbehandling är kvinnor inom offentlig 

sjuk och hälsovård (Gunnars, 2011). Utifrån ovanstående uppgifter kan reflektioner 

göras kring det faktum att många arbetsgivare inte ter sig följa lagstiftningen 

avseende skyldigheten att anmäla förekomst av kränkande särbehandling i sin 

organisation. Vidare berättar Advokat Michael Fischbein, Svenska 

Advokatsamfundet, om att det förekommer att organisationer inom offentlig sjuk och 

hälsovård väljer att köpa ut utsatta medarbetare (Gunnars, 2011). Då det får antas att 

det inte finns officiella ekonomiska medel avsatta för detta syfte så kommer dessa 

utköp att ekonomiskt belasta verksamheten och därmed så finns det även risk för att 

denna ökade lönekostnad kan påverka omvårdnaden negativt. Detta eftersom att det 

då bör finnas än mindre ekonomiska medel att bedriva det patientnära 

omvårdnadsarbetet.  

 

 

Psykiska och fysiska symtom 

I fasen psykiska och fysiska symtom (Leymann och Gustafsson, 1998) framkom 

sjuksköterskornas upplevelse av negativ hälsopåverkan relaterat till utsattheten för 

kränkande särbehandling. Corney (2008) visar i sin studie att sömnlöshet, ångest, 

fruktan och rädsla var vanliga symtom i samband med kränkande särbehandling. 

Dessa resultat är samstämmiga med Yildirim och Yildirim (2007) vilka påvisar 

negativa hälsoeffekter. Samstämmigt resultat påvisas även av Ozturk et al., (2008) 

och Myers et al., (2016). Det tycks föreligga ett parallellt samband mellan denna 

ångest, depression, fatigue vilket dock behöver utforskas ytterligare (Reknes, 2013). 

Dessa resultat överensstämmer med Hallberg och Strandmark (2004) vilka också tar 

upp dessa symtom som en konsekvens av utsatthet för kränkande särbehandling 

(ibid). Att resultaten är överensstämmande påvisar att det finns goda kunskaper att 

förhålla sig till. Om såväl arbetsgivare som kollegor har som målsättning att minska 

såväl förekomst som att agera mot redan existerande processer av kränkande 

särbehandling så skulle ovanstående symtom på ohälsa kunna utgöra en indikator för 

att reagera och agera på eventuella brister i arbetsmiljön. Det finns även anledning att 

fundera på hur väl kollegor med ovanstående ohälsa har möjlighet att utifrån sin fulla 

potential utföra omvårdnadsarbetet på bästa möjliga sätt.  

 

 

Social utslagning 

I fasen Social utslagning (Leymann, 1998) framkom att sjuksköterskorna upplevde en 
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fortskridande process av social utslagning, vilket gestaltade sig i upplevelser av 

resignation gällande såväl administrativ handläggning som yrkesroll.  

MacKusick et al., (2010) beskrev att sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats 

relaterat till utsatthet för kränkande särbehandling. Bristande stöd från organisationen 

samt kollegor medförde att beslutet att lämna organisationen sågs som det enda 

tänkbara alternativet (ibid). Resultatet överensstämmde med Topa och Moriano 

(2013) samt Allen et al., (2015) gällande betydelsen av socialt stöd.  

 

Berry, Gillespie, Gates och Schafer, (2012) presenterade att inte alla organisationer 

inom hälso och sjukvården hade förutsättningarna för att göra arbetsmiljön fri från 

förekomsten av kränkande särbehandling, men att detta var en viktig utmaning för 

ledare i dessa verksamheter (ibid). Detta resultat styrktes av att vård och 

omsorgssektorn utgjorde 49 %  av det totala antalet anmälningarna i riket gällande 

kränkande särbehandling under åren 2009-2014 (Arbetsmiljöverket 2015). Fontes et 

al.,(2013) resultat gällande avsaknad om reflektioner om negativ påverkan på 

produktiviteten inom offentlig sjuk och hälsovård i samband med kränkande 

särbehandling samstämde med ovan nämnd statistik från Arbetsmiljöverket samt 

Berry et al., (2012) som påvisadeen organisatorisk brist avseende bristande 

arbetsmiljö. Corney (2008) beskrev att många organisationskulturer såväl accepterade 

kränkande särbehandling som skyddade förövarna (ibid). Bristande  organisations- 

kultur vid kränkande särbehandling uppmärksammas av Croft och Cash (2012) samt 

Katrinli et al., (2010). Vidare beskrev Katrinli et al., (2010) hur förövarens dolda 

agenda styrdes av det egna maktbehovet, egna psykologiska problem och problematik 

i det egna privatlivet (ibid). Hallberg och Strandmark (2004) beskrev att utsattheten 

för kränkande särbehandling kunde relateras till whistle-blowing. Detta 

överensstämdemed Hallberg och Strandmark (2007) om att starka och kompetenta 

medarbetare riskerade att utsättas för kränkande särbehandling (ibid). Reflektion görs 

kring att en organisations underlåtenhet att utreda kränkande särbehandling och 

orsakerna till dess uppkomst kan medföra att missförhållanden i organisationen döljs. 

Relaterat till risken för bristande omvårdnad och patientsäkerhet så borde kränkande 

särbehandling uppmärksammas ur ett samhällsperspektiv. Med stöd av dessa resultat 

är det av betydelse att omplacera skuldfrågan gällande utsatthet för kränkande 

särbehandling från ett individperspektiv till ett organisationsperspektiv. Gaffney et al., 

(2012) påvisade betydelsen av att organisationen agerade i samband med 

sjuksköterskors upplevelse av kränkande särbehandling. Identifiering av skadliga 

konsekvenser kunde bidra till att lösa situationen (ibid). En organisations förmåga att 

kunna agera preventivt för att i stället tvingas hantera efterföljande konsekvenser 

skapade av icke lojala medarbetare skulle troligen kunna utgöra ett gott varumärke. 

Kraftfullt agerande mot kränkande särbehandling skulle även kunna öka 

organisationers förmåga att vara eftersökta som arbetsgivare samt öka kvalitén inom 

omvårdnaden och säkerställa patientsäkerheten.  

Kränkande särbehandling utgör en orsak till varför många sjuksköterskor upplever 

arbetsmiljörelaterad ohälsa vilket även kan leda till negativa effekter i privatlivet 
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såsom psykisk och fysisk ohälsa. Kraftfulla åtgärder mot kränkande särbehandling 

torde kunna minska arbetsmiljörelaterad ohälsa samt även bidra till ökad 

patientsäkerhet samt ge sjuksköterskorna bättre möjligheter att utföra 

omvårdnadsarbete. 

 

 

Konklusion och implikation 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde arbetsmiljörelaterad fysisk och psykisk 

ohälsa i samband med upplevelse av utsatthet för kränkande särbehandling. Bristande 

arbetsmiljö kombinerat med svag chefsförmåga och organisatoriska brister 

möjliggjorde förekomst av kränkande särbehandling vilket i sin tur ökade risken för 

en bristande patientsäkerhet och bristande omvårdnad . 

Fortsatt forskning är viktig för att undersöka vilka organisationsstrukturer och 

ledaregenskaper som ökar risken föreller som förebygger förekomsten av kränkande 

särbehandling inom hälso och sjukvård. Gemensam rekommendation för praktisk 

vårdverksamhet och undervisning är kompetensutveckling omkränkande 

särbehandling samt dess konsekvenser avseende individ, patientsäkerhet och 

omvårdnad.  
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BILAGA A  

 
 

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Mobbing Bullying Bullying Bullying 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Arbetsplats Workplace Workplace Workplace 



 

BILAGA B 

 

 
Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa ab-

strakt 

Granskade ar-

tiklar 

Resultat ar-

tiklar 

2016-03-02 PubMed 

Bullying AND Nurse AND Experi-

ence AND Workplace  

 

Limits: Publicing dates from 2005-

2016, English language, Original ar-

ticle 
35 35 13 

13a 

 

2016-03-02 Cinahl 

Bullying AND Nurse AND Experi-

ence AND Workplace  

 

Limits: Publicing dates from 2005-

2016, English language, Original ar-

ticle  
74 74 11 11 

2016-03-06 PsycInfo 

Bullying AND Nurse AND 

Experience AND Workplace  

 

Limits: Publicing dates from 2005-

2016, English language, Orginal arti-

cle 

32 32 5(4)* 0 

*Siffror inom parantes anger att det är dubbletter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel  1 

Referens Allen, B., Holland, P., & Reynolds, R. (2015). The effect of bullying on burnout in nurses: the 

moderating role of psychological detachment. Journal of Advanced Nursing, 71(2), 381-390. 

Doi. 10.1111/jan.12489. 

Land  

Databas 

Australia 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan mobbning 

och utbrändhet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval 762 sjuksköterskor i Australien deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in genom anonyma enkäter 

Dataanalys Två hypoteser testades med validerade mått på mobbning, psykologiska 

avskildhet och utbrändhet. Hypoteserna testades med hierarkisk regression. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Författarna i denna studie pekade på betydelsen av socialt stöd. Studien visade vidare att utsatthet 

för kränkande särbehandling var bidragande orsak till utbrändhet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 80 % 

  



 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Akyil, R.C., Tan, M., Sarita. S., &Altuntas,S. (2012). Levels of mobbing perception among nurses in 

Eastern Turkey. International Nursing Review, 59 (3), 402-408. Doi: 10.1111/j.1466-

7657.2012.00974.x. 

Land  

Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av mobbning mellan sjuksköterskor, samt upple-

velse av orsaker. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

 

Urval 180 sjuksköterskor 

Datainsamling Undersökning via enkät 

Dataanalys Deskriptiv statistik 

Bortfall >20% 

Slutsats Oerfarna sjuksköterskor upplevde en hopplöshet inför att rapportera kränkande särbehandling. I denna 

studie uppgav en tredjedel av deltagarna att de accepterade utsattheten, vilket medförde att de inte an-

mälde processen till arbetsgivaren. Hälften av deltagarna menade dock att deras upplevelse hade med-

fört att de kommer att anmäla processen framgent (ibid). 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 80 %  



 

Artikel 3 

 

Referens Bortoluzzi, G., Caporale, L., Palese, A. (2014). Does participative leadership reduce the onset of 

mobbing risk among nurse working teams? Journal ofNursing Management, 22(5), 643–652. 

DOI: 10.1111/jonm.12042. 

Land 

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Utvärdera utvecklingen av kunskap om effekter av arbetsledarens beteende i sjuksköterskornas ar-

betslag samt andra bidragande faktorer. 

Metod: 

Design 

Kvantitativstudie. 

Empirisk studie 

Urval Totalt 175 sjuksköterskor svarade på studiens enkäter 

Datainsamling Data samlades in via strukturerade och anonyma enkäter. 

Dataanalys Data analyserades statistiskt genomen logistisk regression 

Bortfall 63 enkäter.  

Slutsats Förekomsten av kränkande särbehandling påverkar vårdkvalitén negativt samt kan utgöra en risk-

faktor för patientsäkerheten.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 4 

 

Referens Corney, B. (2008). Aggression in the workplace. Journal of Health Organization and Management, 

22(2), 164–177. Doi: http://dx.doi.org/10.1108/14777260810876321. 

Land 

Databas 

UK / Stor Britannien  

PubMed 

Syfte Belysa problemet med mobbning inom omvårdnad. 

Metod: 

Design 

Kvalitativstudie. 

Heideggerian metod 

Urval 2 sjuksköterskor bjöds in i studien. 

Datainsamling Bandinspelade intervjuer användes för datainsamling. 

Dataanalys Intervjuer var ljudband, transkriberas och analyseras tematiskt.  

Bortfall Inga.  

Slutsats Många organisationskulturer främjar att kränkande särbehandling accepteras samt skyddar förö-

varna. Vanliga hälsoeffekter var sömnlöshet, ångest, fruktan och rädsla. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 2 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 5 

 

Referens Ebrahimi, H, H., Negarandeh, R., Jeffrrey, C., & Azim, A. (2006). Violence against new gradu-

ated nurses in clinical settings: A qualitative study. NursingEthics,1-12. doi: 

10.1177/0969733015624486. 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Förstå upplevelsen av iranska erfarna sjuksköterskors användning av mobbning och horisontell 

våld mot nyutexaminerade sjuksköterskor 

Metod:  

Design 

 

Kvalitative studie med innehållsanalys 

Urval Totalt 18 sjuksköterskor(15 kvinnor och 3 män) med arbetsliv erfarenhet som mobbad eller varit 

vittne till mobbning av nyutbildade sjuksköterskor. 

Datainsamling Genom intervju med ostrukturerade frågor som tog mellan 30-90 minut. 

Dataanalys Vid dataanalys användes av metoder såsom beskrivits av Graneheim och Lundman. 

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde mobbning genom att viktig arbetsrelaterad information underhölls, 

negativ uppdelning av arbetsuppgifter där de tilldelades tyngre arbetsuppgifter, de blev utläm-

nade på arbetsplatsen när deras kollegor uträttade personliga ärenden under arbetstid, de var iso-

lerade i samband med att inofficiella ledare i gruppen förbjöd kollegor att ha kontakt med dem 

när de tog upp konflikter och de fick inget stöd från chefsnivå. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 6 

 

Referens Ekici, D., &Beder, A. (2014). The effects of workplace bullying on physicians and nurses. Au-

stralian Journal of Advanced Nursing, 31(4), 24-33. 

Land  

Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte 
Bedöma mobbning och dess effekter på arbetsprestationen och depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativstudie 

 

Urval 
Studien bestod av 201 läkare och 309 sjuksköterskor.  

Datainsamling Enkät 

Dataanalys 
Statistisk analys av data utfördes med hjälp av SPSS. Initialt deskriptiv statistik användes i ana-

lysen av data. 

Bortfall 48 % av läkarna och 35 % av sjuksköterskorna. 

Slutsats 
12 % av sjuksköterskorna hade upplevt mobbning under de senaste 12 månaderna. 55 % hade 

upplevt angrepp mot yrkesstatus, att kontrollerades bakom ryggen om deras arbete, att felaktigt 

bli beskyllda upplevde 48 %. De utsattes för sådana beteenden mestadels av sina arbetsledare 

snarare än av sina medarbetare. Mobbning påverkade negativt sjuksköterskornas arbetsprestat-

ioner genom stark påverkan av arbetsmiljön. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 7 

 

Referens Etienne, E. (2014). Exploring Workplace Bullying in Nursing. Workplace Health & Safety, 62(1), 

6-11 6p. doi:10.3928/21650799. 

Land 

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Bedöma sjuksköterskor upplevda utsatthet för mobbning på arbetsplatsen. 

Metod: 

Design 

Kvantitativstudie. 

En beskrivande undersökning design 

Urval Totalt 95 nätbaserade enkäter ut till sjuksköterskor. 

Datainsamling Data samlades in via ett online anonym undersökning. 

Dataanalys Data analyserades statistiskt med hjälp av SPSS. 

Bortfall Ungefär 1 % 

Slutsats 48 % av deltagarna uppgav att de hade blivit mobbade på arbetsplatsen. De negativa handlingar 

som upplevdes oftast var "ignoreras eller uteslutas" och "synpunkter och synpunkter ignoreras”.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 8 

 

 

Referens Gaffney, D. A., DeMarco, R. F., Hofmeyer, A., Vessey, J. A., &Budin, W. C. (2012). Making 

Things Right: Nurses’ Experiences with Workplace Bullying—A Grounded Theory. Nursing Re-

search and Practice, 2012, 1-22. Doi: http://doi.org/10.1155/2012/243210. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Sjuksköterskors erfarenheter av mobbing. 

Metod: 

Design 

Kvalitativstudie. 

 

Urval 99 sjuksköterskor 

Datainsamling Data samlades in från berättelser 99 sjuksköterskor som avslutade en öppen fråga inbäddad i en 

online-undersökning. 

Dataanalys En konstruktivistisk grund teori metod användes för att analysera data 

Bortfall 18 berättelse gick inte att analyseras. 

Slutsats Viktigt att identifiera skadliga konsekvenser av kränkande särbehandling och att vidta åtgärder 

för att lösa problem på arbetsplatsen. Alla sjuksköterskor har ansvar att engagera sig i och agera 

mot problem på arbetsplatsen trots rädsla och stressiga situationer. 

Påvisar vikten av att upprätthålla god relation mellan kollegor i arbetsgruppen för att få stöd i ut-

satta situationer. Sannolikheten för kränkande särbehandling minskar i arbetsmiljöer där kolle-

gorna respekterar varandra och stöttar varandra. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 2 75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 9 

 

Referens Ganz, F. D., Levy, H., Khalaila, R., Arad., D., Bennaroch, K., Kolpak, O., Dror., Y., Benbinisht, 

J. and Raanan,O. (2015), Bullying and Its Prevention Among Intensive Care Nurses. Journal of 

Nursing Scholarship, 47, 505–511. doi: 10.1111/jnu.12167. 

Land 

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Beskriva förekomsten av och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra mobbning. 

 

Metod: 

Design 

Kvantitativstudie 

Deskriptiv studie 

Urval Totalt156 sjuksköterskor deltog i denna studie. 

Datainsamling Data samlades in genom frågeformulär. 

Dataanalys Alla data kodades och placerades i en SPSS version 21 fil. (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Det finns ett samband mellan graden av kränkande särbehandling och preventiva organisatoriska 

åtgärder, ex ledarskap. Förekomst av allvarligare kränkande särbehandling korrelerar med lägre 

nivå av preventiva strategier. Studien påvisar även att de som utsätts för kränkande särbehandling 

skiljer sig från arbetsgruppens normer. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 10 

 

Referens Happell, B., Dweyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K, J., Capershione, C, M., & Gaskin C. J. (2013). 

Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions, Journal of Nursing Management, 

21(4), 638-647. doi: 10.1111/jonm.12037. 

Land 

Databas 

Australia 

PubMed 

Syfte Att identifiera stress, utifrån sjuksköterskornas perspektiv, vilka kunde leda till kränkande särbe-

handling.  

Metod: 

Design 

Kvalitativ explorativ metod 

Urval Totalt 38 sjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamling Fokusgrupper valdes som datainsamlingsmetod för att underlätta en fördjupad undersökning av 

ämnet genom gruppinteraktion 

Dataanalys Induktiv innehållsanalys användes. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Hög arbetsbelastning orsakade att sjuksköterskor upplevde stress även efter arbetspasset var slut. 

Deras arbetsuppgifter inte hade hunnits med under dagen.  Stressig arbetsmiljö utgjorde en stor 

risk för att hamna i konflikt med deras kollegor. Detta kunde resultera i kränkande särbehandling 

om situationen inte hanterades på ett professionellt sätt.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 11 

 

 

Referens Hutchinson, H., Vickers, M.H., Wilkes, L., &Jakson, D. (2010). A typology of bullying behav-

iours: the experiences of Australian nurses. Journal of Clinical Nursing, 19(15-16), 2319-2328. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2009.03160.x. 

Land  

Databas 

Australia 

PubMed 

Syfte Undersöka vilken typ av mobbning som återfanns på aktuella arbetsplatser i studien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativstudie.  

 

Urval Totalt 26 sjuksköterskor som hade upplevt mobbning på två australiska sjukhus deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Innehållsanalys av de ordagrant intervju transkripten utfördes med användning av NVivo 7 mjuk-

varuprogrammet. 

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats De beteenden som framkom var: personlig attack, erosion av yrkeskompetens och rykte, och an-

grepp genom arbetsroller och arbetsuppgifter, isolering, ekonomiska sanktioner. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel 12 

 

Referens Khademi, M., Mohammadi, E., &Vanaki., Z. (2012). Nurses’ experiences of violation of their dig-

nity. Nursing Ethics,19(3), 328-340. doi: 10.1177/0969733011433926. 

Land 

Databas 

Iran 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förstå sjuksköterskors upplevelser av kränkning av deras värdighet på ar-

betsplatsen och att utforska dess dimensioner. 

Metod: 

Design 

Kvalitativstudie 

 

Urval 14 kvinnor och 1 man sjuksköterskor hade deltagit studien. 

Datainsamling Data från studien samlades in genom ostrukturerade intervjuer från juli 2009 till augusti 2010. In-

tervjutid 15 till 80 minuter.  

Dataanalys Konventionell innehållsanalys/varje intervju lästes flera gånger. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Kränkning av sjuksköterskors värdighet påverkade sjuksköterskorna genom att de upplevde att de-

ras kompetens blev ignorerad och de upplevde även att de blev förödmjukade. Deras kompetens 

togs inte till vara. Detta påverkade deras yrkesliv genom att de hade funderingar på att lämna an-

ställningen, vilket i sin tur medförde att sjuksköterskorna upplevde maktlöshet och uppgivenhet.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel 13 

 

 

Referens Khowaja, K., Merchant, R., &Hirani., D. (2005). Registered nurse’s perception of worksatisfaction at 

a Tertiary Care University Hospital. Journal of Nursing Management,13, 32-39. 

Land 

Databas 

Pakistan 

PubMed 

Syfte Undersöka sjuksköterskors uppfattningar om de hög personalomsättning på ett universitetssjukhus. 

Metod: 

Design 

En beskrivande kvalitativ forskningsdesign. 

 

Urval Ett bekvämlighetsurval av 45 sjuksköterskor. 

Datainsamling Data samlades in via intervjuer. 

Dataanalys RNs analys av data utfördes. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Hög stressnivå ökade när sjuksköterskor med mindre än två års erfarenhet utsattes för hög arbetsbe-

lastning, otrygghet på arbetet och ansvar för många patienter Risken ökade för att kränkande särbe-

handling kunde uppkomma. Arbetsuppgifter var inte väl beskrivna och de utförde uppgifter som inte 

ingick i deras arbetsansvar. Arbetsledaren var respektlös och uppskattade inte deras arbete. Arbetsle-

dare och kollegor respekterade dem inte vilket bidrog till vantrivsel. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 14 

 

Referens Laschinger, H., K, S. (2014). Impact of workplace mistreatment on patient safety risk and nurse-

assessed patient outcomes. Journal ofNursing Administration, 44(5), 284-290. 

doi:10.1097/NNA.000000000000006. 

Land 

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Undersöka effekterna av mobbning och kanadensiska sjuksköterskors uppfattningar om patientsä-

kerhet i samband med mobbing. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval Ett slumpmässigt urval, totalt 336 sjuksköterskor inom akutvård från Ontario. 

Datainsamling Internetbaserad enkät /deskriptiv statistik (SPSS), Svarsfrekvens 52 %     

Dataanalys Analyser genomfördes med hjälp av statistiska paket för samhällsvetenskap (Armonk, New York). 

Bortfall 48 % 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att utsattheten för mobbing från kollegor påverkade patientens vård-

kvalité. Sjuksköterskorna upplevde att mobbingens negativa effekter utgjorde en säkerhetsrisk för 

patienterna.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 15 

 

Referens 
Myers, G., Côté-Arsenault, D., Worral, P., Rolland, R., Deppoliti, D., Duxbury, E., Sellers, K. 

(2016). A cross-hospital exploration of nurses’ experiences with horizontal violence. Journal of 

Nursing Management. Doi: 10.1111/jonm.12365. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte 
Syfte Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av horisontellt våld i tre diverse 

icke-anslutna organisationer inom en enda stad i USA. 

Metod & Design Kvalitativ studiemed konventionell design 

Urval 
126 sjuksköterskor deltog. 

Datainsamling 
Internetbaserat /Online format. Anonymitet i studien.  

Dataanalys 
Data analyserades med användning av konventionell innehållsanalys som beskrivs av Hsieh och 

Shannon (2005) 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Sjuksköterskor upplevde PTSD (posttraumatic stress disorder) efter mobbning och var tvungna att 

ta betablockerande medicin. 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara psykisk trötta, upplevde hot efter att ha rapporterat om mobb-

ning på arbetsmöte, deras kompetens och arbetslivets erfarenhet ignorerades. Arbetsledare mobbade 

sjuksköterskorna genom att själv åta sig äran för arbetsuppgifter som sjuksköterskan hade utfört. 

Sjuksköterskor var rädda för att gå till sitt arbete, upplevde en negativ känsla. De ångrade sin sjuk-

sköterskeutbildning.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 16 

 

Referens 
MacKusick, C. I., &Minick., P. (2010). Why Are Nurses Leaving? Findings from an Initial 

Qualitative Study on Nursing Attrition. MEDSURG Nursing, 19(6), 335-340. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Förstå de faktorer som påverkadebeslutet av sjuksköterskor att lämna klinisk omvårdnad. 

Metod: 

Design 

Kvalitativstudie 

Urval Totalt 28 sjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in genom bandinspelade intervjuer. 

Dataanalys Inspelningarna jämfördes med transkriptionen att säkerställa noggrannheten. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskor valde att lämna sin arbetsplats relaterat till utsatthet för kränkande särbehandling. 

Utsatthet för kränkande särbehandling hade lett till ogynnsamma hälsoeffekter i form av oöver-

stiglig trötthet och utmattning. Bristande stöd från organisationen samt kollegor medförde att be-

slutet att lämna organisationen sågs som det enda tänkbara alternativet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 17 

 

Referens Ozturk, H., Sokmen, S., Yılmaz, F., &Cilingir, D. (2008). Measuring mobbing experiences of ac-

ademic nurses: Development of a mobbing scale. Journal of the American Academy of Nurse 

Practitioners, 20, 435–442. Doi: 10.1111/j.1745-7599.2008. 00347.x. 

Land  

Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte Utveckla en enkät för att undersöka erfarenheter av mobbing hos sjuksköterskor. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Deskriptiv studie 

Urval 162 akademiska sjuksköterskor 

Datainsamling Enkät 

Dataanalys Deskriptiv analys 

Bortfall >20% 

Slutsats Ozturk et al., (2008) beskrev hur sjuksköterskor upplevde att det spreds lögner om dem. Sjukskö-

terskor upplevde sig inte vara uppskattade på arbetsplatsen och upplevde sig vara bemötta på ett 

respektlöst sätt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 18 

 

Referens Ovayolu, Ö., Ovayolu, N., &Karadag, G. (2014). Workplace bullying in nursing. Workplace 

Health & Safety, 62(9), 370-374. Doi.org/10.3928/21650799-20140804-04. 

Land  

Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte Avgöra om sjuksköterskor är mobbade av andra anställda och effekterna av sådana eventuell ut-

satthet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval 260 sjuksköterskor som arbetar i tre offentliga sjukhus deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär. 

Dataanalys Procentuell analys användes för att utvärdera socio demografiska 

egenskaperna hos sjuksköterskor och Chi-kvadratanalys  

användes för att jämföra vissa egenskaper hos sjuksköterskor. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats 47,7 % av sjuksköterskorna upplevde kränkande beteende på sina arbetsplatser. De flesta av de 

sjuksköterskorna som upplevde mobbing upplevde hälso- och sömnproblem, kände olust inför att 

gå till jobbet, och hade kommunikationsproblem med kollegor. Nästan alla sjuksköterskorna fick 

psykologiskt stöd för att hantera situationen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 2 75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 19 

 

Referens Rodwell, J., &Demir, D. (2012). Psychological consequences of bullying for hospital and aged 

care nurses. International Nursing Review, 59(4), 539-546. Doi:10.1111/j.1466-

7657.2012.01018.x. 

Land  

Databas 

Australia 

Cinahl 

Syfte 
Denna studie undersöker de psykologiska konsekvenserna av mobbning på arbetsplatsen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativstudie 

 

Urval 
800 sjuksköterskor  

Datainsamling Enkät 

Dataanalys 
Analys av kovarians användes för att utvärdera data. 

Bortfall 567 av 800 utskickade enkäter. 

Slutsats 
Sjuksköterskorna noterade att psykisk ohälsa i form av depression var en effekt av mobbning. 

Sjuksköterskorna som jobbade heltid rapporterade att mobbning hade högre psykiskt lidande po-

äng, jämfört med deltidsanställda.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 20 

Referens Ramanujam, R., Abrahamson, K., & Anderson, J, G. (2008), Influence of workplace demands on 

nurses' perception of patient safety. Nursing& Health Sciences, 10,144–150. Doi: 10.1111/j.1442-

2018.2008. 00382.x. 

Land 

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Undersökningen genomfördes som en del av ett större projekt för att undersöka påverkan av organi-

satoriska faktorer avseende säkerhetskulturen. 

Metod: 

Design 

Kvantitativstudie. 

Urval Frågorna skickades till 850 sjuksköterskor. 

Datainsamling Data samlades genom enkätfrågor. 

Dataanalys Data analyserades genom en strukturell ekvationsmodellering 

Bortfall 28 % 

Slutsats Studien påvisar att såväl patientsäkerhet som omvårdnaden tenderade att hålla lägre kvalité i sam-

band med sjuksköterskorna upplevde utsatthet för kränkande särbehandling. Hög stress, höga ar-

betskrav och ökad arbetsbelastning utgjorde ökad risk för misstag av medicinsk karaktär. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 90 % 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 21 

Referens Topa, G., &Moriano, J, A. (2013) Stress and nurses horizontal mobbing: Moderating effects of group iden-

tity and group support. Nursing Outlook, 61, (3), 25-31. Doi:10.1016/j.outlook.2013.03.002. 

Land 

Databas 

Spanien 

PubMed 

Syfte Att utforska möjlig interaktion av gruppstöd och gruppidentitet som en förklaringsmodell av horisontell 

mobbning bland sjuksköterskor. 

Metod: 

Design 

Kvalitativstudie. 

 

Urval 388 sköterskor av 835 sköterskor totalt ingick i studien. Varje subgrupp bestod av 12-14 individer. 

Datainsamling Kvalitativa frågeformulär där deltagarna fick svara på frågor relaterade till stress och upplevda negativa 

handlingar mot sig som person. Deltagarna garanterades anonymitet och samt att insamlat material endast 

skulle användas för forskning. 

Dataanalys Självskattningsskalor innehållande parametrarna; horisontell mobbning, arbetsstress, gruppstöd och gruppi-

dentitet. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Stress befanns vara relaterad till mobbing, vars uppkomst var negativa faktorer gällande gruppstöd och 

gruppidentitet. Kombinationen av låg gruppidentitet och lågt gruppstöd ökade risken för horisontell mobb-

ning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 2 75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 22 

 

Referens 
Trépanier, S., Fernet, C., & Austin, S. (2013). Workplace bullying and psychological health at 

work: The mediating role of satisfaction of needs for autonomy, competence and relatedness. 

Work& Stress, 27(2), 123-140. Doi:10.1080/02678373.2013.782158. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte 
Undersöka hur utsatthet för mobbning på arbetsplatsen undergräver psykisk hälsa på arbetsplat-

sen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativstudie 

 

Urval 
Totalt 1179 sjuksköterskor i Quebec, Kanada deltog i studien. 

Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär.  

Dataanalys 
testa hypothesis. 

Bortfall 77 % 

Slutsats Sjuksköterskors utsatthet för kränkande särbehandling medförde att sjuksköterskorna upplevde 

att de berövades på psykologiska resurser, såsom autonomi, kompetens och gemenskap. Detta 

medförde betydande svårigheter och resulterade även i försämrad funktion i yrkesutövningen, 

vilket kunde visa sig som större förekomst av utbrändhet och mindre arbetsrelaterat engagemang. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel 23 

Referens Yildirim, A., &Yildirim, D. (2007). Mobbing in the workplace by peers and managers: mobbing 

experienced by nurses working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. Journal 

of Clinical Nursing, 16(8), 1444–1453. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006. 01814.x. 

Land  

Databas 

Turkey 

Cinahl 

Syfte Undersöka upplevelser av mobbning mot sjuksköterskor. Emotionella, sociala och fysiologiska 

effekter på sjuksköterskorna och de åtgärder som individerna använder för att slippa mobbning.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Enkät 

Urval Totalt 505 sjuksköterskor deltog i denna studie. 

Datainsamling Enkät 

Dataanalys Deskriptiv analys 

Bortfall >20% 

Slutsats Resultat från denna studie visade att mobbning på arbetsplatsen var hög, 48 % av sjuksköters-

korna upplevde sig hade svårt att sköta sina arbetsuppgifter, 16 % gjorde misstag i sin yrkesutöv-

ning, 32 % upplevde tankar på att avsluta sin anställning, 31 % önskade att hämnas på förövarna, 

75 % tog ut sin aggression på kollegor, 44 % upplevde ensamhet, 40 % var rädda att gå till ar-

betsplatsen, 48 % hade sömnproblem, 39 % blodtrycksförändringar, 72 % stressrelaterade be-

svär, 44 % bröstsmärtor, 52 % gastrointestinala besvär, 69 % huvudvärk, 50 % upplevde sig vara 

deprimerade och 10 % hade tankar på suicid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel 24 

 

Referens Yildirim, D. (2009). Bullying among nurses and its effects. International Nursing Review, 56(4), 

504-511. doi:10.1111/j.1466-7657.2009. 00745.x. 

Land 

Databas 

Turkiet 

Cinahl 

Syfte Att bedöma mobbning bland sjuksköterskor och dess effekter på omvårdnad. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnitts & deskriptive studie 

Urval Totalt 286 sjuksköterskor som var anställda i ett universitetssjukhus i Ankara deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in genom formulär som delades ut till forskningsurval av 495 sköterskorna som ar-

betade på sjukhuset och frivilligt gått med på att delta. 

Dataanalys Den statistiska analysen av data genomfördes med hjälp av SPSS-programmet. Främst deskriptiv 

statistik användes i dataanalysen. En analys av variansen (ANOVA) test användes för att bestämma 

om det fanns en skillnad mellan position och utbildningsnivå. Korrelation och regressionsanalys 

användes för att bestämma vilka faktorer som var förknippade med arbetsplatsen våldsamma bete-

enden. 

Bortfall 15 % 

Slutsats Den vanligaste typen av kränkande särbehandling upplevdes vara attacker mot yrkesstatus, följt av 

angrepp på personlighet. Näst vanligast var att uppleva sig vara kontrollerad på arbetsplatsen. Den 

tredje vanligaste var att få skulden för saker utanför ansvarsområdet. Korrelationer påvisade att 

kränkande särbehandling var förknippat medöverbelastning i arbetet. Kränkande särbehandling 

hade också en negativ inverkan på offrens arbetsprestation samt visade samband med depression, 

bristande arbetsmotivation, nedsatt koncentration och produktivitet, minskat engagemang i arbetet 

samt i relationen med patienter, chefer och kollegor. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 2 75 % 
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