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Sammanfattning
BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på
dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och
trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för
individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. SYFTE: Att beskriva hur
mobbning påverkar utsatta sjuksköterskor och konsekvenser som kan uppstå på
arbetsplatsen. METOD: En allmän litteraturstudie genomfördes grundad på 11
vetenskapliga artiklar. Artiklarna innefattade både kvantitativ och kvalitativ
forskning. Dataanalysen genomfördes med induktiv ansats där meningsenheter med
samma tema identifierades och delades i tre kategorier. RESULTAT: Det framkom
tre kategorier i resultatet; påverkan på hälsan, påverkan på personalomsättning och
påverkan på sjuksköterskans arbete. Resultatet visade på negativa effekter av
mobbning för utsatta sjuksköterskor, organisationen med personalomsättning och för
patientsäkerheten. Utsatta sjuksköterskor påverkades och visade olika psykiska
symtom, som depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och
utbrändhet. Konsekvenser av mobbning och utsatthet hos sjuksköterskor drabbade
även patientsäkerheten och vårdkvalitén, samt att det fick konsekvenser på
sjukhusorganisationen med ökad personalomsättning. KONKLUSION: Genom ökad
kunskap och förståelse kan man hitta effektiva sätt att hantera och utreda mobbning
tidigt på arbetsplatsen. Detta kan leda till förbättringar i ett både kort- och långsiktigt
perspektiv för sjuksköterskors hälsa, personalomsättning på sjukhus och ökad
patientsäkerhet.
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Abstract

BACKGROUND: Long sick leave and mental and physical illness are usually caused
by poor psychosocial work environment where bullying, offensive treatment and
harassment are present. Bullying is a global problem that has significant costs to the
individual's health, the hospital organization and society. OBJECTIVE: To describe
how bullying affects vulnerable nurses and consequences that may arise in the
workplace. METHOD: A general literature study was conducted based on 11
scientific articles. The articles included both quantitative and qualitative research. The
data analysis was carried out with an inductive approach, where opinion units with the
same theme were identified and divided into three categories. RESULTS: There were
three categories in the results; impact on health, impact on staff turnover and impact
on the nurses´ work. The results showed the negative effects of bullying amongst
nurses, and the negative effects bullying had on the organization in terms of staff
turnover and patient safety. Exposed nurses showed various psychological symptoms,
such as depression, anxiety, post-traumatic stress disorder (PTSD) and burnout. The
consequences of bullying and nurses exposure to it also affected patient safety, the
quality of care and the hospital organization through increased staff turnover.
CONCLUSION: Through increased knowledge and understanding one can find
effective ways to handle and investigate bullying earlier in the workplace, which lead
to improvements in a short- and long-term perspective for nurses' health, staff
turnover in hospitals and increased patient safety.

Innehållsförteckning
Inledning ...................................................................................... 1
Bakgrund ..................................................................................... 1
Definition av mobbning ............................................................................. 1
Hur ser mobbning ut .................................................................................. 3
Mobbning påverkar individens välbefinnande......................................... 3
Lagar och styrdokument ........................................................................... 4
Orsaker till mobbning ................................................................................ 4
Teoretisk referensram ................................................................................ 4

Problemformulering .................................................................... 5
Syfte ............................................................................................. 5
Metod ........................................................................................... 5
Design ......................................................................................................... 5
Datainsamling ............................................................................................. 5
Artikelsökning i Cinahl .............................................................................. 6
Artikelsökning i PubMed ........................................................................... 7
Artikelsökning i PsycINFO ........................................................................ 7
Databearbetning ......................................................................................... 8
Forskningsetiska överväganden............................................................... 8

Resultat ........................................................................................ 8
Påverkan på hälsan .................................................................................... 9
Påverkan på personalomsättning ............................................................. 9
Påverkan på sjuksköterskans arbete ..................................................... 10

Diskussion ................................................................................. 10
Metoddiskussion ...................................................................................... 11
Resultatdiskussion .................................................................................. 12
Påverkan på hälsan ................................................................................ 12
Påverkan på sjuksköterskans arbete ...................................................... 13

Konklusion................................................................................. 14
Implikation ................................................................................. 15

Referenser
Bilagor
Bilaga A: Sökordsöversikt
Bilaga B: Sökhistorik
Bilaga C: Artikelöversikt

Inledning
Enligt Försäkringskassans egen statistik (2015) är den yrkesgrupp som står för flest
sjukskrivningar på svenska arbetsmarknaden vård- och omsorgspersonal. Bristande
psykosocial arbetsmiljö med mobbning, särbehandling, kränkning, trakasserier och
hot ökar risken för långvarig sjukskrivning och allvarlig psykisk ohälsa hos utsatt
personal (Arbetsmiljöverket, 2015). Hallberg och Standmark (2004) beskriver att
mobbning, bland vuxna människor är ett vanligt men outforskat, växande och utbrett
problem, som det sällan pratas om. Mobbningen är ett globalt problem bland
sjuksköterskor världen över och ger betydelsefulla kostnader för individens hälsa,
sjukhus och avdelningens organisation och för samhället. Enligt (Etienne, 2014; Oh,
Uhm & Yoon, 2016; Ajoudani, Baghaei & Lotfi, 2018) uppmärksammades att
sjuksköterskor som arbetatar på sjukhus var mest utsatta för mobbning bland
sjuksköterske gruppen. Majoritet som utsattes var kvinnliga sjuksköterskor som till
följd fick stressrelaterade symtom, så som utbrändhet. Därför är det viktig att beskriva
sjuksköterskans upplevelse av mobbning på sin arbetsplats och utforska de
konsekvenser som kan uppstå vid mobbning.

Bakgrund
Definition av mobbning
Thylefors (1999) beskriver att mobbning inte är ett väldefinierat begrepp i arbetslivet,
vilket försvårar användningen av begreppet. Alternativa och utbytbara begrepp har
definierats av olika forskare genom tiderna. (Tabell 1). De vanligaste begreppen som
används för att beskriva begreppet mobbning är engelska, vilka har översatts till
harassment (trakasserier), bullying (kränkande särbehandling), mobbing (mobbning)
och horizontal Violence/Lateral violence (horisontellt och sidoledning våld). Mobbing
(mobbning) förklarades av (Mattiesen, Raknes & Rrökkum, 1989; Leymann, 1990;
Yildirim & Yildirim, 2007) som ett begrepp där psykiskt våld har pågått under längre
tid i arbetslivet, ofta leder till psykiska och psykosomatiska problem. Det negativa
beteende som mobbing innebär riktar sig mot en eller flera personer i arbetsgruppen
och behandlar individen eller individerna på ett olämpligt sätt. Definition av
begreppet ”harassment” (trakasserier) beskriver (Brodsky, 1976; Vartia, 1993;
Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck, 1994) att som person bli inblandad i upprepade
tortyrliknande behandlingar. Den utsatta individen upplever hot, obehag och
frustration.
Begreppet ”bullying” (kränkande särbehandling) innebär att personen eller personerna
blir kritiserade och behandlas på ett sårande sätt genom att stötas ut från gruppen
(Adams, 1992; Sheehan, 1999; Rayner, 1997; Einarsen & Skogstad, 1996; Quine,
2001). Horizontal Violence (horisontellt våld) och lateral violence (sidoledning våld)
förklaras av (Duffy, 1995; Sheridan-Leos, 2008; Sellers, Millenbach, Ward &
Scribani, 2012; Roberts, 2015) som konflikter bland vårdpersonal och sjuksköterskor,
vilket handlar om att en medarbetare behandlas av en grupp vårdpersonal eller
1

sjuksköterskor på ett skadligt sätt. Gruppen kan visa beteende som är aggressivt
genom användning elaka ord, attityder och handlingar.

Tabell 1. Olika definitioner av mobbning från olika forskare
Begrepp

Definitioner

Mobbing (mobbning)

Mobbning som begrepp där psykiskt våld pågått under längre
tid i arbetslivet vilket ofta leder till psykiska och
psykosomatiska problem. Det negativa beteende riktar sig mot
en eller flera personer i arbetsgruppen och behandlar individen
på ett olämpligt sätt.

Mattiesen, Raknes & Rrökkum,
1989; Leymann, 1990; Yildirim &
Yildirim, 2007

Harassment (trakasserier)
Brodsky, 1976; Vartia, 1993;
Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck,
1994

Trakasserier innebär att en person blir inblandad i
upprepade tortyr liknande behandlingar och upplever
frustration. Den utsatta individen upplever hot, rädsla och
obehag.

Bullying (Kränkande
särbehandling)

Begreppet kränkande särbehandling förklarades med att
personen eller personerna blir kritiserade, behandlas på ett
sårande sätt och stöts ut från gruppen.

Adams, 1992; Sheehan, 1999;
Rayner, 1997; Einarsen & Skogstad,
1996; Quine, 2001

Horizontal Violence / Lateral
violence (horisontellt &
sidoledning våld)
(Duffy, 1995; Sheridan-Leos, 2008;
Sellers, Millenbach, Ward &
Scribani, 2012; Roberts, 2015

Begreppet horisontellt och sidoledning våld, anses vara en
konflikt bland vårdpersonal och sjuksköterskor. Detta
handlar om att en medarbetare behandlas av en grupp
vårdperson genom skadliga beteende med aggressivitet
genom att använda elaka ord, attityd och handlingar.
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Hur ser mobbning ut
Mobbning kan se olika ut i olika situationer. Med att bli eliminerad från socialt
umgänge, skvaller bakom ryggen och att personers åsikter och idéer ignoreras
(Graffney, Demarco, Hoffmeyer, Vessey & Budin, 2012; Saunders, Huynh &
Goodman-Delahunty, 2007). Mobbning och kränkande särbehandling förklaras av
(Ajoudani, Baghaei & Lotfi, 2018; Graffney et al., 2012; Oh, Uhm & Yoon, 2016;)
som ett sätt att ge ovälkomna kommentarer eller att behandla personen på orättvist
sätt, att inte bli hälsad på, att inte bli tilltalad, talad till med högt tonläge, genom att få
oförtjänt kritik och genom att visa missnöje med personens arbete. (Ajoudani,
Baghaei & Lotfi, 2018; Etienne, 2014; Gaffney et al., 2012; Quine, 2001) beskriver
att brister i den strukturella avdelningsorganisationen kan ligga bakom mobbing,
vilket innebär otydlig kommunikation mellan medarbetare och chef. Men även
yrkesmässig kunskapsbrist kan leda till mobbning bland sjuksköterskor. Den
vanligaste typen av mobbningsbeteende beskrevs av (Ajoudani, Baghaei & Lotfi,
2018; Gaffney et al., 2012; Yildirim, 2009; Saunders, Huynh & Goodman-Delahunty,
2007) Vilket innebär mobbning attacker och ifrågasättande på den professionella
kompetensen, attacker på personen och att den utsatta personen bli beskylld för saker
den inte gjort.
Mobbning påverkar individens välbefinnande
Den som utsatts för mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier får betala ett
högt pris med fysisk och psykisk ohälsa (Gaffney et al., 2012; Quine, 2001;
Thylefors, 1999; Yildirim, 2009). Det är inte bara den utsatte som får ta
konsekvenserna, kränkningen som den mobbade utsätts för drabbar även personens
sociala omgivning och dess närstående. Enligt Di-Marino, Hoel och Cooper (2003)
har den mobbade personen olika sociala roller som påverkas vid mobbing. Genom
ökad grad av sjukskrivningar, förtidspensionering eller arbetslöshet, vilket i sin tur
blir en ekonomisk och social börda för den mobbingutsatta personen. Enligt statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) och (Ajoudani, Baghaei
& Lotfi, 2018; Etienne, 2014; Gaffney et al., 2012; Hallberg & Strandmark, 2004;
Quine, 2001; Yildirim, 2009) finns det många personer som upplever konflikt och
mobbning på arbetsplatsen eller i sin arbetsmiljö som så småningom utvecklar
symtom på depression. Gaffney et al., 2012; Hallberg & Strandmark, 2004; Yildirim,
2009 visade att symtom som hjärtklappningar, skakningar, känsla av svimningar och
känsla av andfåddhet kan vara orsakat av mobbning. Hallberg och Strandmark (2004)
beskriver att mobbning och kränkande särbehandling kan resultera till andnings och
hjärtbesvär, infektioner, magkatarr, allergi och högt blodtryck. Hallberg och
Strandmark (2004) menar att det även kan ske suicidförsök som i sin tur kan leda till
fullföljd suicid, orsakat av mobbing.

3

Lagar och styrdokument
I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 2015:4) definieras mobbning eller
kränkande särbehandling som, en handling vilken riktar sig mot en eller flera
medarbetare på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen (1977:1 160) beskriver människors
rätt till både god arbetsmiljö och goda psykosociala förhållande, och de beskriver
även åtgärder mot mobbning och kränkande särbehandling (AFS 2015:4). Under
1980-talet Sverige börjades det ställas krav på alla verksamheter för att utveckla en
god arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar tillsammans med skyddsombud eller
fackförbund på arbetsplatsen att se till att lagstiftningen följs. Arbetsgivaren ansvarar
för att mobbning förebyggs, åtgärdas och motverkas i arbetsmiljön
(Arbetsmiljöverket, 2015). Diskrimineringslagen (2008:567) syftar även den till att
arbeta mot diskriminering. Vilket innebär att skydda människor från att bli utsatta för
diskriminering på grund av sin etniska tillhörighet, kön, religion,
funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet och sexuell läggning.
Orsaker till mobbning
Relationsrelaterad mobbing har visat sig vara relaterade till kulturen på avdelningen
som sjuksköterskor arbetade på, medan typen av sjukhus eller arbetsplats inte var en
faktor som påverkade (An & Kang, 2016; Kaiser, 2017). I en studie framkom att
relationsrelaterad mobbning ofta kunde bli institutionaliserad, vilket innebar ett
opersonlig bemötande mellan personalen som var svårt att bryta (Kaiser, 2017).
Avdelningsorganisatoriska strukturer på arbetsplatsen och ledarskapsstilar kan ha
betydelse för enskilda sjuksköterskors beteende och uppförande mellan sig. En studie
visade att om ledare hade en transformerande ledarskapsstil som främjade personal att
uppnå ett bra arbete hade ett starkt samband till mindre mobbning mellan
sjuksköterskor. Emellertid, så var det inte enbart ledarskapsstilen som var avgörande,
utan istället ledarens uppförande och egna relationen med personalen som hade störst
inverkan på beteende och uppförande hos enskilda sjuksköterskor (Kaiser, 2017). En
annan studie visade att relationsorienterade arbetsplatser hade en direkt positiv
inverkan på att minska och förhindra mobbning, men även hindra utbredning av
mobbning på en arbetsplats (An & Kang, 2016).
Teoretisk referensram
Amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade 1943 behovstrappan.
Modellen förklarar människors behov i fem steg. De grundläggande fysiologiska
behoven, trygghetsbehov eller säkerhetsbehov, behov av kärlek och gemenskap,
behov av uppskattning och behov av självförverkligande (Maslow, 1943). Maslow
menar att varje steg måste uppfyllas för att kunna gå till nästa steg. (Hall, 2005;
Babiker et al., 2014) betonar att för sjuksköterskan skall kunna klara av sin
arbetssituation är trygghet och säkerhet viktig. Känsla av otrygghet och osäkerhet kan
leda till att sjuksköterska inte känner sig accepterad i den miljö som de befinner sig i.
Känsla av trygghet som sjuksköterskan får via sin medarbetare i en god arbetsmiljö
4

utan mobbing ökar säkerhet i omvårdnadssituationer, och hjälper till att nå hög
arbetsmoralen (Hall, 2005). GPCC- Centrum för personcentrerad vård (2017) är en
vägledning av vårdetik som förklara de praktiska handlingarna mellan en individ och
en yrkesperson.
För att arbeta personcentrerat krävs det att sjukvårdspersonal ska anpassa sig till
individens egenskaper och förmågor. Leksell och Lepp (2013) förklarar att
sjuksköterskan har ett stort ansvar med att arbeta utifrån de sex internationella
kärnkompetenserna. Dessa kärnkompetenser är viktiga för att utveckla
sjuksköterskans profession. Personcentrerad vård, är viktig för denna studie, att ge en
personcentrerad vård innebär att lyssna på patientens behov, ge tid och prioritera
(Berghout, Exel, Leensvaart & Carmm, 2015; Santana et al., 2017). Det handlar om
att se hela personen tillsammans i teamet Berghout et al., (2015). Sjuksköterskor bör
sträva efter en personcentrerad vård, vilket fokuserar på individens värderingar,
respekt för deras integritet och önskningar. Deras önskningar gör att de kan känna sig
delaktig i sin vård och behandling (Berghout et al., 2015; McCormack et al., 2010;
GPCC, 2017; Sanata et al., 2017).

Problemformulering
Bristande psykosocial arbetsmiljö med mobbning kan medföra negativa följder för de
sjuksköterskor som drabbas. Den som mobbas kan löpa ökad risk för psykisk och
fysisk ohälsa. Mobbning kan även få konsekvenser för arbetsplatsen och för patienter.

Syfte
Syftet var att beskriva hur mobbning påverkar utsatta sjuksköterskor och vilka
konsekvenser som kan uppstå på arbetsplatsen.

Metod
Design
Studien genomförs som en systematisk allmän litteraturstudie där syftet är att
sammanfatta forskningsresultat av vetenskapliga studier i valt området (Forsberg och
Wengström, 2016). Målet var att fördjupa kunskap och förståelsen om mobbning av
sjuksköterskor på deras arbetsplats.
Datainsamling
För artikelsökning i den systematiska litteraturstudien valdes databaserna PubMed,
Cinahl och psycInfo. Dessa databaser är relevanta för att hitta internationella aktuella
data utifrån omvårdnadsperspektivets (Forsberg och Wengström, 2016). Sökning med
ämnesord Cinahl headings i Cinahl, MeSh i PubMed och Thesaurus i PsycINFO
rekommenderar för att ge en specifik ämnessökning (Karlsson, 2017). Billhult (2017)
beskriver att exklusionskriterier är de kriterier som inte uppfyller syftet. Därför valdes
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att exkludera ”mobbning hos barn och ungdomar”, mobbning bland medarbetare som
inte var sjuksköterskor, mobbning mellan sjuksköterska och patient, fysiskt våld mot
sjuksköterskor, studier som var på annat språk än engelska samt de vetenskapliga
artiklarna som var äldre än fem år. Fem år valdes för att få fram aktuell forskningen
inom området.
Forsberg och Wengström (2016) beskriver att inklusionskriterierna ska motsvara
innehållet i syftet; ” var att beskriva hur mobbning påverkar utsatta sjuksköterskor
och vilka konsekvenser som kan uppstå på arbetsplatsen”. Inklusionen var
sjuksköterskor som population, påverkan av och konsekvens av mobbning och
kränkande särbehandling. Artiklarna skulle vara publicerade under de senaste fem
åren för att få fram så uppdaterade artiklar som möjligt (Forsberg & Wengström,
2016). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara referentgranskade
originalartiklar med abstrakt tillgängliga (Bilaga B). Enligt Karlsson (2017) användes
att Booleska operatören AND för att avgränsa sökningen och OR användes för att
utöka sökningen. Trunkering användes för att få fram alla ord som har samma rot och
sökorden markerades med Asterix*. Frassökning användes för att få fram sökord som
var nära varandra (Östlundh, 2017) (Bilaga A). Vid flera sökningar i de olika
databaserna förekom dubbletter. De artiklarna som inte framställde något resultat
granskades och redovisades inte i artikelöversikten. De valda resultatartiklarna
kvalitetsbedömdes utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall som är
avsedd för artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Poängsättning redovisades
utifrån grad i skalan, där högsta grad är I som har 80 poäng, grad II har 70 lägsta
kvalitetsgrad är III som har 60 poäng. De valda artiklarna erhöll grad I och II (Bilaga
C).
Artikelsökning i Cinahl
I den första sökningen i Cinahl användes sökorden: ämnesord (MH bullying) med
major heading som hjälpte till att få fram de viktigaste sökorden bullying i artiklarna,
fritextsökning av workplace, Nurs* trunkering markerades med asterix*. Sökorden
användes tillsammans med den booleska operatorn AND. Med inklusionskriterie på
fem år, artiklar skrivna på engelska, ha abstrakt tillgängligt och vara peer reviewed.
Sökningen gav 181 träffar där samtliga titlar lästes och 41 abstrakt läste och 2 artiklar
valdes för granskning. Anledning till att andra artiklarna valdes bort var att de inte
svarade mot syftet. Vid den andra sökning användes sökorden ämnesord (MH
bullying) med major heading. Fritextsökning av workplace, nurs* med trunkering
som markeras med*. En frassökning av experiences or views or perceptions or
attitudes. Sökord experiences or views or perceptions or attitudes valdes för att hitta
artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelser av mobbning samt att få fram
kvalitativa studier. Avgränsningar var publiceringsintervall på fem år (2014–2019)
och artiklar skrivna på engelska, abstrakt tillgängligt och peer reviewed. Dessa
sökningar gav 36 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes varav 12 artiklar
granskades. Anledning till varför 24 artiklarna exkluderas var att de inte svarade på
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studies syftet. Efter granskning av artiklarna och bedömning av kvalitet valdes
slutligen 4 artiklar för att användss i resultatet (Tabell 2).
Artikelsökning i PubMed
PubMed valdes för att finna artiklar inriktade mot omvårdnad. Den första sökningen
gjordes systematisk som i Cinahl. Ämnesord i sökningen var major topic
bullying[Majr], fritextsökning med sökord workplace och nurs* och med trunkering
som markerades med Asterix*. Som avgränsning valdes samma kriterier som i
Cinahl, vilket var fem års publiceringsintervall (2014–2019), abstrakt tillgängligt och
artiklar skrivna på engelska. I Pubmed kunde Peer Review artiklar eller originalartikel
ej väljas, vilket säkerställdes via inläsning av hela artiklar. Sökningen resulterade i
104 artiklarna, där alla titlar lästes och därefter lästes 25 abstrakt. Anledning till
exkludering av restande artiklar var att de inte svarade mot syftet. Det var av
artiklarna som granskades, men endast 1 artikel valdes för resultatet, då den svarade
mot syftet (Tabell 2). Den andra sökningen inkluderade frassökning av experiences or
views or perceptions or attitudes, ämnesord bullying [Majr] med major topic,
fritextsökning på nurs*, workplace med trunkering och markerades med Asterix*.
Samma avgränsning valdes; fem år (2014–2019), abstrakt tillgänglig, skrivna på
engelska. Denna sökning gav 46 träffar och samtliga titlar och abstrakt lästes. Sedan
valdes 3 artiklarna ut för granskning och därefter valdes 2 artiklar till resultaten, då de
svarade mot syftet. Det framkom dubbletter från databasen Cinahl. Totalt
inkluderades 3 artiklarna till resultatet från PubMed. (Tabell 2).
Artikelsökning i PsycINFO
PsycINFO valdes för att få relevanta artiklar med forskning inom beteendevetenskap
och psykologi, med tanke på att mobbning ingår i den psykologiska terminologin.
Följande ämnesord användes; Thesaurus bullying, fritextsökning på workplace, nurs*
trunkering som markerades med Asterix* Samma avgränsningar av artiklar valdes
som i de andra databaserna, vilka var abstrakt tillgängligt, publicerades mellan 2014–
2019, Peer reviewed och artiklar skrivna på engelska. Sökningen gav 58 träffar där
titlar lästes och därefter lästes 35 abstrakt. Anledning till att de resterande artiklarna
exkluderades var att de ej svarade mot syftet. Här valdes 2 artiklarna för granskning.
En resultatartikel valdes efter granskning då den svarade mot syftet. Det gjordes en
andra sökning med inkludering av frassökning av experiences or views or perceptions
or attitudes, ämnesord thesaurus bullying, fritextsökning på workplace, nurs* med
trunkering *. Det valdes samma avgränsningar av artiklar med publicering mellan
2014–2019, skrivna på engelska, abstrakt tillgänglig och peer reviewed. Denna
sökning gav 29 träffar, där samtliga titlar och abstrakt lästes. Dubbletter av artiklarna
från Cinahl och PubMed förekom och det valdes 10 artiklarna för granskning. De
andra artiklarna som inte svarade syfte valdes bort. Total 3 artiklarna valdes från
PsycInfo till resultatet (Tabell 2).
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Databearbetning
En induktiv databearbetning genomfördes i litteraturstudien enligt Forsberg och
Wengström (2016) med hjälp av innehållsanalys. De 13 vetenskapliga artiklarna som
valdes till resultatet lästes ett flertal gånger för att säkerställa en fullständig
uppfattning och få förståelse av de valda artiklarnas innehåll. Resultatartiklarnas
meningar som svarade syfte markerades. Meningsenheter som tog upp samma mening
i artiklarna delades in i kategorier för att kunna hitta konsekvensernas mönster som
sjuksköterskor kunde få efter att ha blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Den
tre huvudkategorierna blev; påverkan på hälsa, påverkan på personalomsättning och
påverkan på sjuksköterskans arbete.
Forskningsetiska överväganden
Kjellström (2017) framhåller att i all forskning där människor är inblandade måste ta
hänsyn till normer, principer och värderingar som är bestämda av nationella och
internationella forskningskommittér. Nürnberg kodexen skapades 1947 syftar till att
deltagare inte skadas och måste ge sitt samtycke om deltagande i forskningen
(Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationens utgångspunkt är att bevara deltagarnas
hälsa (WMA, 2013). Belmontrapporten från 1978, utgår från tre grundläggande
principer; göra-gott-principen som innebär att deltagare i forskning inte ska skadas
och respekt för personens självbestämmande som innebär att bibehålla respekten för
personen och att personensautonomi ska skyddas. Rättviseprincipen handlar om en
likvärdig behandling. Den grupp av människor som på grund av svårighet eller
oförmågor att ge sitt samtycke ska skyddas i forskningen. (Office for Research
Protections, 1979).
Lag om etikprövning av forskning (2003:460) anger att forskning enbart kan
accepteras om den sker med respekt för människovärdet och att den enskildes
integritet skyddas. Det finns fyra etiska principer krav som forskare ska ta hänsyn till.
Dessa är informerat samtycke, informationskrav, nyttjandekravet och
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). I huvudparten av de vetenskapliga
resultatartiklarna som granskades, beskrevs tydliga godkända etiska prövnings Id
nummer från forskningskommitté eller från sjukhuset där forskningen genomfördes. I
majoriteten av artiklarna beskrevs att deltagarna fick både skriftlig och muntlig
information samt att informationen skickades till deltagare i studien. Det framgick
även att deltagare hade rätt att avbryta när som helst under studiens gång och att
deltagandet var frivilligt och att deras identitet skulle skyddas.

Resultat
I resultatet framkom tre huvudkategorier som besvarade syftet med hur mobbning
påverkade sjuksköterskor och de konsekvenser som uppstod på sjuksköterskors
arbetsplats. Dessa huvudkategorier var Påverkan på hälsa, Påverkan på
personalomsättning och Påverkan på sjuksköterskans arbete.
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Påverkan på hälsan
Sjuksköterskor som hade blivit mobbade på arbetsplatsen beskrevs uppleva en lägre
grad av livskvalitet, försämrad fysisk och psykisk hälsa, vilket påverkade deras
dagliga liv båda i privat och arbetslivet (Laschinger & Nosko, 2015; Giorgi, Mancuso,
Perez, Dantonio, Mucci, Cupelli, & Arcangeli, 2016; Myers et al., 2016; Sauer &
McCoy, 2017). Vid mobbning på arbetsplatsen kunde sjuksköterskor visa psykiska
symtom, såsom ångest, aggression, och depression men även fysiska symtom, i form
av utmattning. Det fanns även risk för ökat symtom på utbrändhet, försämrad
koncentrationsförmåga och isolering (Bloom, 2018; Chatziioannidis, Bascialla,
Chatzivalsama, Vouzas, & Mitsiakos, 2017; Sauer & McCoy, 2017; Yun & Kang,
2018). Äldre sjuksköterskor och sjuksköterskor som hade lång arbetserfarenhet var
mest drabbade av fysiska besvär vid mobbning, vilket kunde vara huvudvärk,
spänningsvärk och magbesvär (Al Sagarat, Qanir, Al Azzam, Obeidat & Khalifeh,
2018; Bloom, 2018; Chatziioannidis et al., 2017; Laschinger & Nosko, 2015). Vidare
framkom i resultat att personer som bevittnat mobbning på deras arbetsplats kunde få
samma effekter som att personen blev mobbade (Bloom, 2018; Chatziioannidis et al.,
2017; Sauer & McCoy, 2017).
En relation kunde ses mellan mobbning på arbetsplatsen och posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD). Oavsett sjuksköterskors medfödda psyke så blev mobbning på
arbetsplatsen starkt kopplat till PTSD-symptom (Laschinger & Nosko, 2015). PTSDsymptom vid mobbning beskrevs bland sjuksköterskor kunna upplevas så starkt så att
de behövde söka medicinsk vård (Myers et al., 2016). Sjuksköterskor uttryckte PTSD
symtom med beskrivningar som att de kände sig livrädda, maktlösa och hjälplösa vid
vissa situationer, de fick minnesbilder från obehagliga situationer som de hade varit
med om vid mobbning (Laschinger & Nosko, 2015; Myers et al., 2016).
Påverkan på personalomsättning
För de sjuksköterskor som utsattes för mobbning och hög stressnivå i sitt dagliga
arbete, blev det en ökad risk för att i förtid säga upp sig från sitt arbete. Specifikt var
det relationsrelaterat våld i form av verbala övergrepp, känslomässiga försummelser
och hinder mellan medarbetare som var orsaker till att medarbetare sa upp sig
(Blackstock, Harlos, Macleod och Hardy, 2015; Sauer & McCoy, 2017). Mobbning
på arbetsplatsen hade ett direkt negativt inflytande på sjuksköterskors uppfattning om
trivsel på sin arbetsplats och fick fler att uttrycka en vilja av att lämna arbetsplatsen.
Det visade sig även att undanhållande av information mellan medarbetar ledde till en
ökad av omsättning bland sjuksköterskor (Olsen, Bjaalid & Mikkelsen, 2017). Det
förekom en relation mellan mobbning på arbetsplatsen och personalomsättning, vilket
var på grund av att de kände sig trakasserade, behandlades orättvis och utstötande från
sociala umgänget. Sjuksköterskor tappade sin motivation till arbete som ledde till att
de bytte arbetsplats till en annan enhet (Bloom, 2018; Yun & Kang, 2018; Sauer &
McCoy, 2017), vilket stöds av en studie av som visade att sjuksköterskor valde säga
upp sig för att de kände att deras kompetens som sjuksköterskor inte togs på allvar
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och de kände sig ignorerade (Yun & Kang, 2018). Vidare betonade sjuksköterskor att
deras negativa arbetsmiljö drog energi i deras dagliga arbete, istället för att utvecklas i
professionen (Al Sagarat et al., 2018; Blackstock et al., 2015; Yun & Kang, 2018).
Det framkom även att bristande kontroll över sitt arbete och bristande kommunikation
med medarbetare var orsak till att mer än hälften av sjuksköterskorna kände för att
lämna sitt arbete (Chatziioannidis et al., 2017; Yun & Kang, 2018).
Påverkan på sjuksköterskans arbete
Mobbning beskrevs inte bara orsaka psykisk och fysisk ohälsa, utan kunde även bidra
till hög sjukfrånvaro, låg arbetsmoral och bristande omvårdnad till patienter (Bloom,
2018). Mobbning på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskors förmågor och arbete så
att de inte kunde ge en säker vård och en vård med god kvalité (Bloom, 2018;
Laschinger 2014; Laschinger & Nosko, 2015). Detta lede till klagomål från patienter
och patienters anhöriga (Laschinger 2014; Laschinger & Nosko, 2015; Bloom, 2018).
Sjuksköterskors utsatthet för mobbning gjorde att de fick en form av PTSD- symtom
som visade sig i att sjuksköterskor undvek att utföra sitt arbete med fokus på patienten
och deras behandling (Laschinger & Nosko, 2015; Myers et al., 2016). En direkt
koppling mellan mobbning på arbetsplatsen och utbrändhet bland sjuksköterskor,
kunde leda till reducerad patientvård och försämrad yrkesutövning hos sjuksköterskor
(Giorgi et al., 2016).
Effekter av mobbning påverkade såväl patientvård som arbetsklimatet som ledde till
dålig stämning mellan sjuksköterskor och patienter (Bloom, 2018; Laschinger, 2014;
Giorgi et al., 2016; Myers et al., 2016). Arbetsklimatet påverkades negativ vid
mobbning avseende ledarskap, kommunikation mellan personalen, teamarbete och
autonomi där personalen var kunnig i sina dagliga arbetsrutiner (Giorgi et al., 2016).
Det beskrevs att sjuksköterskor utsatta för mobbning inte kommunicerade med
patienter eller bedömde deras hälsotillstånd, vilket då utsatte patienten för fara.
Patienter rapporterade om hur utsatta sjuksköterskor mådde dålig och var stressade,
därför undvek patienter fråga om hjälp även då de behövde hjälp (Myers et al., 2016).
Det visade sig att sjuksköterskor som utsatts för mobbning och kränkande
särbehandling på sin arbetsplats hade fler brister och utförde mer misstag, vilket
resulterade i försämrad vård av patienter (Bloom, 2018; Laschinger, 2014; Myers et
al., 2016; Olsen et al., 2017).

Diskussion
I avsnittet nedan diskuteras resultat och metod. Resultatet diskuteras utifrån de tre
kategorier som kom fram i resultatet och i metoddiskussionen diskuteras datasamling,
databearbetning och kvalitetsgranskning.
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Metoddiskussion
Denna allmänna litteraturstudie utfördes med syfte att beskriva hur mobbning
påverkar utsatta sjuksköterskor och vilka konsekvenser som kan uppstå på
arbetsplatsen. Litteraturstudiens vetenskapliga kvalité kan fastställas med hjälp av de
fyra indikatorerna pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet
(Henricson, 2017). De valda databaser var CINAHL, PubMed och PsycInfo som har
artiklar med omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). I studien
användes båda kvantitativa och kvalitativa data för att få fram ett bredare perspektiv i
studiens resultat (Henricson, 2017). En systematisk sökning gjordes med ämnesord i
alla tre databaser, vilket bedömdes vara en styrka för studien, då det avgränsade
resultatet av vetenskapliga artiklarna. Ämnesorden gjorde att sökningar blev mer
exakta, då de beskrev innehållet. Begreppet som användes i samtliga databaser var
ämnesordet ”bullying”, som är ett internationellt begrepp vilket ökade studiens
trovärdighet (Henricson, 2017).
I den första sökningen i respektive databas användes sökning utan frassökning av
experiences or views or perceptions or attitudes, vilket ledde till att antalet träffar blev
för många och det kom bara kvantitativa artiklar. Kvantitativa artiklar beskriver inte
upplevelser Forsberg och Wengström (2016). Den andra sökningen kompletterades
med frassökning av experiences or views or perceptions or attitudes. Detta minskade
antalet träffar och både kvantitativa och kvalitativa artiklar kom fram. I samtliga
databaser förekom dubbletter vilket ytterligare stärkte trovärdigheten i sökningen
(Henricson, 2017). Det vetenskapliga värdet i en studie förstärks genom att författaren
redogör tydliga beskrivningar för den etiska övervägande i studien (Henricson, 2017).
De valda artiklarna hade godkännande av etisk kommitté och majoriteten av artiklarna
hade etiska diarie-nummer. Det redovisades i majoriteten av artiklarna att deltagaren
fick båda muntlig och skriftlig information, samt att artiklarna beskrev att deltagaren
fått information om att de hade rätt att säga nej till forskningsdeltagande. Detta stärker
pålitligheten i resultaten i denna studie.
En tidsbegränsning på fem år valdes för de granskade studierna för att få fram aktuell
forskningen i område. Det kan finnas en svaghet med tidsbegränsning då adekvata
vetenskapliga artiklar kan ha missats. Bekräftelsebarheten i studien säkrades genom
att utomstående personer vid handledningstillfällen har fått ta del av studiens material
och bidragit med kritik och respons. De valda resultatartiklarna var från olika länder
Canada, Italien, South Korea, USA, Jordanien, Grekland och Norge. Vilket stärkte
överförbarheten genom att resultatet av studierna visar en liknande bild av problemet
över hela världen. Det kan finnas en svaghet med att studien baserades på studier från
olika ursprungsländer, då vissa länder inte har europiska sjukvårdslagar. Genom att
kritiskt granska de valda artiklarna med hjälp av Carlsson och Eiman (2003)
bedömningsmall kunde trovärdighet fastställas. Efter granskning av samtliga
artiklarna valdes artiklar med kvalitetsgrad I och grad II. Det ökade trovärdighet att
artiklarna hade en god vetenskaplig kvalité, men det kan finnas svagheter med
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bedömningsmallarna, då tolkning gjordes individuellt och feltolkning kan ge olika
poäng och grad.
Resultatdiskussion
Syfte med denna litteraturöversikt var att beskriva hur mobbning påverkar utsatta
sjuksköterskor och vilka konsekvenser som kan uppstå på arbetsplatsen. Det uppkom
tre huvudkategorier i resultatet vilket var påverkan på hälsa, påverkan på
personalomsättning och påverkan på sjuksköterskans arbete. De två kategorier som
kommer att diskuteras är påverkan på hälsa och påverkan på sjuksköterskans arbete.
Påverkan på hälsan
Sjuksköterskor som blir utsatt för mobbning och kränkande särbehandling påverkar
deras hälsa negativ. Denna studie visade att sjuksköterskor som utsattes för mobbning
och kränkande särbehandling upplevde att deras psykisk hälsa påverkades på många
olika sätt, samt att de blev känslomässigt påverkade. Resultatet i denna studie visade
att mobbning hade en hög känslomässig hälsofara och negativ inverkan båda på kort
och lång sikt, då mobbning påverkade sjuksköterskor såväl psykiskt och fysiskt
Chatziioannidis et al., 2017; Giorgi et al., 2016; Laschinger & Nosko, 2015; Sauer &
McCoy, 2017; Myers et.al., 2016; Yun & Kang, 2018). Sjuksköterskor som mobbades
och kränkandes uttryckte att deras livskvalitet var lägre då deras hälsa var nedsatt
(Laschinger & Nosko, 2015; Giorgi et al., 2016; Myers et al., 2016; Sauer & McCoy,
2017). Detta styrks i en annan studie där sjuksköterskor uttryckte att de mådde dåligt
när de blev mobbade och trakasserade av sina kollegor. De personer som var utsatta
men hade det sociala stödet från familj och vänner visade att de lättare kunde hantera
situationen av att vara mobbad på arbetsplatsen bättre än de som saknade stöd
(Karatza, Zyga, Tzuaferi & Prezerakos, 2016).
Vidare framkom det i resultatet i denna studie att följderna av mobbning gav
sjuksköterskor psykiska konsekvenser och symtom som depression, sömnstörningar,
ångest, utbrändhet och utmattning. Sjuksköterskor uttryckte en upplevelse av en
ständig oro, trötthet och nedstämdhet på sitt arbete, men även i det privata livet (AlSagarat et al., 2018; Chatziioannidis et al., 2017; Lashinger & Nosko, 2015; Giorgi et
al., 2016; Myers et al., 2016). Tidigare forskning har visat att konsekvenser för
sjuksköterskor utsatta för mobbning var det vanlig att ha ont i magen,
hjärtklappningar, huvudvärk, skakningar, svimningar, snabba hjärtslag och
andfåddhet. Dessa fysiska symtom försämrade sjuksköterskors hälsa och
välbefinnande (Gaffney et al., 2012; Hallberg & Strandmark, 2004; Yildirim, 2009).
Andra studier visade att många sjuksköterskor som jobbade under långvarig stress och
påfrestningar på grund av mobbning och kränkande särbehandling, ledde till
ytterligare fysiska symtom som ökade risken för hjärtbesvär, infektioner, magkatarr,
högt blodtryck och ökad risk för allergier (Hallberg & Strandmark, 2004; Durmus et
al., 2018).
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En tidigare studie visade att nästan 60 % sjuksköterskor utsatta för mobbning
påverkades av stress, ständig trötthet och upplevde sig allmänt sjuka särskild när de
vistades på sin arbetsplats. Det framkom även andra fysiska symtom som huvudvärk,
magbesvär och stelhet över hela kroppen (Durmus et al., 2018). Tidigare studier har
även visade även att sjuksköterskor som ofta utsattes för kränkande eller nedsättande
beteende ledde till frustration hos de drabbade (Gaffney et al., 2012; Yildirim, 2009).
Det finns en skyldighet och ansvar hos arbetsgivaren för att motverka dåligt
psykosocial arbetsmiljö som påverkar arbetarens hälsa (AFS, 2015:4). Bristande
ansvar hos arbetsgivaren kan leda till stora kostnader för samhället med långvariga
sjukskrivningar, stressiga situationer och oro för ökade risker av utveckling av
ohälsotillstånd hos sjuksköterskor.
Påverkan på sjuksköterskans arbete
Mobbning på arbetet påverkar inte bara sjuksköterskors egen mentala och fysiska
hälsa, utan även sjuksköterskors arbete och arbetsprestation på negativt sätt, som i sin
tur leder till bristande vård och omvårdnad för patienter. I resultatet i denna studie
framkom att mobbning ledde till brister i yrkesutövning med risk för patienternas
vård, i form av otillräcklig hantering av omvårdnadsåtgärder och brister i
medicinhantering (Bloom, 2018; Laschinger, 2014; Girogi et al., 2016). Vidare
beskrevs i resultat att negativa arbetsmiljö bland vårdpersonal påverkade patienters
vård. Mobbning kunde bero på dålig kommunikation mellan vårdpersonalen,
bristande ledarskap, och dåligt samarbete, vilket kunde orsaka en bristfällig daglig
vård av patienterna (Bloom, 2018; Laschinger, 2014; Girogi et al., 2016; Olsen,
Bjaalid, & Mikkelsen, 2017). Utsatta sjuksköterskor fokuserade inte på säker och god
vård som patienter behöver och kräver utan sjuksköterskor blev mer upptagna med
sina personliga prestationer (Bloom, 2018; Laschinger, 2014; Laschinger & Nosko,
2015).
En tidigare studie presenterade sitt resultat att sjuksköterskors arbete påverkades
negativ av mobbning och att det ökade risken för att sjuksköterskor missade viktiga
delar omvårdnadsarbetet och begick medicinska misstag i större utsträckning
(Yokoyama et al., 2016). Resultatet i denna studie visade att mobbning på
arbetsplatsen drabbade sjuksköterskors förmåga att kunna fokusera på sin
yrkesutövning och erbjuda personcentrerad vård till patienter (Giorgi et al., 2016).
Vidare framkom det i denna studie att där mobbning förekom på arbetsplatser var det
ett allvarligt hot mot sjuksköterskors, medarbetares och patienters hälsa och säkerhet
(Bloom, 2018; Laschinger, 2014; Giorgi et al., 2016; Myers et al., 2016). En annan
studie visade att sjuksköterskor kände oro för att bli utsatta och få negativa
kommenterar, framförallt när de befann sig mitt i en omvårdnadssituation med
patienten. Sjuksköterskor beskrev att detta gjorde att de inte kunde koncentrera sig på
omvårdnadssituationen vilket ledde till en stor risk att inte jobba patientsäkert
(Vagharseyyedin, 2016).
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I denna studie framkom det att de vanligaste mobbningsbeteende kom ofta som,
attacker på sjuksköterskors yrkeskompetens, men även som förolämpningar och
negativ kritik. I resultatet beskrevs hur mobbning förekom i många former, allt från
handlingar som hot, våldsamma kommenterar eller övergrepp, till att få arbeta övertid
eller att inte ge viktig information. Undanhållande av information kunde leda till
sjukskötersor kände minskad tillit gentemot sina kollegor och känsla av tryggheten av
att jobba i team försvann (Blackstock et al., 2015; Olsen et al., 2017; Yun & Kang,
2018). Samstämmigt resultat framkom i en annan studie där sjuksköterskor blev
hindrade från att göra sina arbetsuppgifter på grund av nedtryckande beteende från
arbetskollegor. De upplevde att de fick undvikande beteende båda från arbetskollegor
och chef. De fick inte möjlighet att fatta beslut i avdelningsorganisationen.
Sjuksköterskor upplevde också maktlöshet över olika situationer där de inte kunde
hjälpa patienter med den hjälp som de bad om (Ma et al., 2017).
De sex kärnkompetenserna kan ej följas vid mobbning, eftersom sjuksköterskor
drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, är det svårt att arbeta enligt de sex
internationella kärnkompetenserna. Personcentrerad vård innebär att varje patient ska
prioriteras, och vårdas utifrån patientens behov och önskningar samt att
sjuksköterskan skall ställa patientens behov i centrum. Detta innebär att
sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med individen och möta dennes värderingar,
önskningar och respektera personens integritet (Berghout et al., 2015; McCormack et
al., 2010; Santana et al., 2017). I resultatet i denna studie framkom det att psykisk
ohälsa som posttraumatiskt stressyndrom och långvarig stress, gjorde det svårare för
utsatta sjuksköterskor att koncentrera sig på sin yrkesutövning och ge personcentrerad
vård. (Laschinger & Nosko, 2015; Myers et al., 2016; Olsen et al., 2017). En tidigare
studie beskrev att sjuksköterskor med posttraumatiskt stressyndrom, kunde ge
allvarliga konsekvenser eller psykiska skador hos sjuksköterskor som utsattes för
mobbning (Pai och Lee, 2011). Mer kunskaps behövs om hur förmågan hos
sjuksköterskor att bedriva personcenterad vård på påverkas av mobbning på
arbetsplatsen.

Konklusion
Resultatet visade att mobbning har negativa hälsoeffekter med betydelsefulla
kostnader i ett kort och långsiktigt perspektiv för drabbade sjuksköterskor, anhöriga,
vård och avdelningsorganisationen och samhället. Arbetsplatser där det finns ett
bristande ledarskap mellan chefer och medarbetarna, samt dålig psykosocial
arbetsmiljö uppstår oftast mobbning och kränkande särbehandling. Mobbning och
kränkande särbehandling påverkar sjuksköterskans hälsa både fysisk och psykisk.
Konsekvenser som utsatta sjuksköterskor kan få är psykiska hälsoproblem som
ångest, stress, depression, utmattning, utbrändhet, sömnproblematik och
posttraumatiskt stressyndrom. De fysiska hälsoproblem som kan uppstå av mobbning
är spännings värk, magbesvär och huvudvärk, vilket successiv kan försämras över tid
då många andra fysiska hälsoproblem uppstår. Utsatta sjuksköterskor blir ofta
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konflikträdda eller får undvikande beteende som leder till dåligt självförtroende och
bristande självkontroll. Mobbning påverkar sjuksköterskors arbete och ger
konsekvenser för patienter med bristande omvårdnad och säkerhet i patientvården,
samt klagomål från anhöriga.

Implikation
Denna litteraturöversikt indikerar att mobbning och kränkande särbehandling är ett
allvarligt hälsoproblem, det är nödvändig att ämnet ska fortsatta forskas vidare på.
Ökad kunskap och förståelse för problemet kan leda till att arbetsgivare, kollegor och
organisationen kan hitta effektiva sätt att hantera och utreda mobbning på
arbetsplatsen mycket tidigare än idag. Folkhälsa och välfärd förbättras både på kort
och långsikt genom att minska mobbning och kränkande särbehandling på
arbetsplatsen. När man kan identifierar och åtgärdar mobbing kan man även minska
sjukskrivningar och förtidspensionering, mediciner för att dämpa symtom hos utsatta
och läkarvård som söker för att behandla PTSD, långvarig stress, ångest och panik.
Allt dessa minskning innebär en ekonomisk vinst för själva individ,
avdelningsorganisation och samhället. Eftersom resurser som används för att hjälpa
den mobbning utsatta, kan hjälpa någon annan att få vård och behandling som de
verkligen behöver. Patientsäkerhet och vårdkvalité kan ökas genom att vårdskador
minskas och även sjuksköterska bristen kan minskas i vården som det är nu.
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Al-Sagarat, A., Qanir, Y., Al-Azzam, M., Obeidat, H., & Khalifeh, A. (2018). Assessing the
impact of workplace bullying on nursing competences among registered nurses in Jordanian
public hospitals. Nursing Forum, 53, 304-313. doi:10.1111/nuf.12253.

Land
Databas

Jordanian
Cinahl

Syfte

Syfte var att utforska effekterna av mobbning bland sjuksköterskor som jobbade på offentliga
sjukhus.

Metod:
Design

Tvärsnittsstudie med Kvantitativ metod

Urval

272 legitimerade sjuksköterskor som jobbade i Prince Hamzah sjukhus och Jordan
universitetssjukhus i minst 1 år för att kunna deltag i studie.

Datainsamling

Data samlades in genom ett strukturerade frågeformulär användes med hjälp av (NAQ-R & NPC).
Den frågeformulären innehöll tre delar. Frågor svarades anonyma i enkäter.

Dataanalys

Dataanalyserades med hjälp av deskriptiv statistik utfördes till att undersöka sambandet mellan
demografiska variabler. I slutligen användes enkel regressionsanalys för att bedöma grad av
mobbning bland sjuksköterskor.

Bortfall

Ej redovisat

Slutsats

Resultat visade att det fanns ett samband mellan mobbning på arbetsplatsen och sjuksköterskornas
avsikt att säga upp sig från sitt arbete. Det visade även att sjuksköterskor med långa kompetenser i
omvårdnaden och jobbade längre på verksamheter kände mindre mobbade.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1: 80% enligt Carlsson & Eiman (2003).
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Artikel 2

Referens

Bloom, E. M. (2018). Horizontal violence among nurses: Experiences, responses, and job
performance. Nursing Forum, 54, 77-83. doi:10.1111/nuf.12300

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Syfte var att utforska hur sjuksköterskor upplever och reagerar på en horizontel våld på sin
arbetsplats.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Mixed metod

Urval

76 sjuksköterskor i två sjukhus i Northeastern USA

Datainsamling

Datasamling gjordes via ett online änket med 15 samma frågor svarade av sjuksköterskor och 7
sjuksköterskor valdes ut för en djupare intervju.

Dataanalys

Samlades in online änket med hjälp av REDCap för att analysera datan. 7 sjuksköterskors
semistrukturerad intervjuades som spelade in och analyserades efteråt till skriftlig datan.

Bortfall

Presenteradess ej

Slutsats

Det visade i resultated att utsatthet för mobbning på arbetsplatsen kan öka personalomsättning
samt mobbning påverkade på arbetsplatsen och deras prestanda och patientvården. Det visade
vidare att sjuksköterskorna fick psykisk och fysiskt symtom när de var utsatte för mobbning på
deras arbetsplats. Mentala hälsopåfrestningar var allvarliga även för de som bevittnat mobbning,
inte bara mobbningens offer det är dem som bevittnar mobbning.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson & Eiman (2003).
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Artikel 3

Referens

Blackstock, S., Harlos, K., Macleod, M. L. P., & Hardy, C. L. (2015). The impact of
organizational factors on horizontal bullying and turnover intentions in the nursing workplace.
Journal of Nursing Management, 23, 1106-1114. Doi:10.1111/jonm.12260

Land
Databas

Canada
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka effekterna av organisatoriska faktorer på mobbning bland arbetskamrater
(horisontellt) och dess effekt på omsättningsintensioner bland sjuksköterskor.

Metod:
Design

Kvantitativstudie

Urval

103 sjuksköterskor sim jobbade i western kanadiska sjukhus

Datainsamling

Webbaserade frågor skickades till 477 sjuksköterskor via mejl med säkerhets Link till frågor. som
det var bara hade 103 sjuksköterskor som svarade hela frågor.

Dataanalys

SPSS användandes för att analysera data.

Bortfall

9 frågeformulär exkluderades på grund av de delar som var ej fylld.

Slutsats

Studien visade att den som utsatts för mobbning och hög stressnivå i sitt dagliga arbete ökad risk
för att personalen i förtid säger upp sig från sitt arbete och det visade genom att avhålla
information mellan medarbetarna vilket leder till en ökning av omsättning bland sjuksköterskor.
Det visade också att negativa informella arbetsgruppering var ett problem, Vilket innebär att
sociala grupperingar inom arbetsplatsen skapa negativa effekter skapar en atmosfär som direkt
bidrar till mobbning.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).
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Referens

Chatziioannidis, I., Bascialla, F. G., Chatzivalsama, P., Vouzas, F., & Mitsiakos, G. (2018).
Prevalence causes and mental health impact of workplace bullying in the Neonatal Intensive Care
Unit environment. BMJ open, 8, e018766. doi:10.1136/bmjopen-2017-018766

Land
Databas

Grekland
PubMed

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hälsoeffekter av mobbnings beteende och att analysera
psykologiska påverkan som mobbningsoffer får på arbetsplatsen.

Metod:
Design

Kvantitativstudie

Urval

398 sjuksköterskorna som jobbade på neonatala intensive vård

Datainsamling

Data samlades in via själv skrivande frågor (NAQ-R)

Dataanalys

För att sammanfatta data användandes students t-test och Mann-Whitney test och tolkades svaren
från deltagaren och analyserades data efteråt.

Bortfall

Redovisades ej

Slutsats

Studien visade att sjuksköterskor som hade långa arbetserfarenheter eller längre erfarenheter av
verksamheter utsatte mindre för mobbning än de som var hade inte lång arbetserfarenhet. Det
visade även för de som bevittnat mobbning, inte bara mobbningens offer det är dem som bevittnar
mobbning får allvarliga konsekvenser både fysisk och psykisk hälsa.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).
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Artikel 5

Referens

Giorgi, G., Mancuso, S., Perez, F. F., Dantonio, A. C., Mucci, N., Cupelli, V., & Arcangeli, G.
(2016). Bullying among nurses and its relationship with burnout and organizational climate.
International Journal of Nursing Practice, 22, 160-168. doi:10.1111/ijn.12376

Land
Databas

PsychInfo
Italien

Syfte

Syftet var att utforska konsekvenser av mobbning utifrån arbetsklimat, organisationsklimat och
hälsa.

Metod:
Design

Kvantitativstudie

Urval

658 sjuksköterskor deltog som jobbade på sjukhus i Lecce Italien. 48% var män och 52% var
kvinnliga sjuksköterskor.

Datainsamling

Deltagarna fick fråga formulerar som bearbetades av psykologer.

Dataanalys

Frågorna besvarades av sjuksköterskor i 40min som sedan analyserades med olika psykologiska
beteende kategorier och med hjälp av (NAQ-R) skala. Det används fem punkt skal för att beskriva
svaret.

Bortfall

Ej redovisade i studien.

Slutsats

Resultatet kom det fram att mobbning på arbetsplatsen var direkt kopplat till psykologisk hälsa
och det visade sig ha en ökad risk för symtom på utbrändhet.
Resultaten visade att mobbning på arbetsplatsen var kopplat till organisationen och arbetsklimatet
och till risken för utbrändhet. Det visade vidare att mobbning och psykiska påfrestningar kan leda
till reducerad patientvård och försämrad yrkesutövningen som i sen tur påverkar patientvården.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 6

Referens

Laschinger, H. K., & Nosko, A. (2015). Exposure to workplace bullying and post-traumatic stress
disorder symptomology: The role of protective psychological resources. Journal of Nursing
Management, 23, 252–262. doi:10.1111/jonm.12122

Land
Databas

Canada
PsychInfo

Syfte

Syfte var att undersöka förhållandet mellan sjuksköterskor exponering för mobbning på
arbetsplatsen och posttraumatiskt stressyndrom.

Metod:
Design

Kvantitativstudie
En icke-experimentell undersökningsdesign.

Urval

1205 sjuksköterskor som jobbade på sjukhus

Datainsamling

Data samlades via änket frågor för sjuksköterskor mellan januari 2012 till mars 2012.

Dataanalys

Negative Acts Questionnaire- Revised (NAQ- R), Psychological Capital Questionnaire (PsyCap)
och PTSD skal användandes för att analysera enkätfrågor som besvarades av samtliga
sjuksköterskor.

Bortfall

Ej namnades i studien.

Slutsats

Resultaten visade att oavsett sjuksköterskornas psykologiska kapitalsnivå så var mobbning på
arbetsplatsen starkt kopplat till högre nivåer av PTSD-symptom. Sjuksköterskor som fick PTSD
symtom hindrades arbete till ett bra sätt på grund av minnesbilder och dess symtom kände dessa
sjuksköterskor maktlöshet, hjälplösa på olika arbetssituationer. Därför var det svårare att erbjuda
ett patientsäkerhets vård till patienter och en god kvalité på vården.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 7

Referens

Laschinger, H. K. (2014). Impact of Workplace Mistreatment on Patient Safety Risk and NurseAssessed Patient Outcomes. JONA: The Journal of Nursing Administration, 44, 284-290.
doi:10.1097/nna.0000000000000068

Land
Databas

Canada
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka effekten amisshandel på arbetsplatsen och hur sjuksköterskors arbete
påverkas av mobbning för att ge patientsäkerhets och god vård.

Metod:
Design

Kvantitativstudie

Urval

336 sjuksköterskor sim jobbade på sjukhus

Datainsamling

Webbaserade frågor skickades till 477 sjuksköterskor via mejl med säkerhets Link till frågor. som
det var bara hade 103 sjuksköterskor som svarade hela frågor.

Dataanalys

SPSS användandes för att analysera data.

Bortfall

9 frågeformulär exkluderades på grund av de delar som var ej fylld.

Slutsats

Studien visade att mobbning påverkar fysisk och psykisk hälsa hos sjuksköterskor och de upplever
sämre livskvalité som i sin tur leder till minskade patientsäkerhet. Den mobbade sjuksköterskor
fick följd av fysiskt och psykiskt symtom. Mobbning på sjuksköterskans arbetsplatsen påverkar
deras arbete att de inte kunde ge en säkervård med god kvalité., Detta lede till klagomål från
patienter och patientens anhöriga.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 8

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, 24, 624–633. doi:10.1111/jonm.12365

Land
Databas

USA
PsychInfo

Syfte

Syftet var att utforska sjuksköterskors erfarenhet av horisontellt vård tre olika kliniska
organisationer i USA.

Metod:
Design

Kvalitativ ansats
Innehållsanalys

Urval

126 legitimerade sjuksköterskor som jobbade i tre olika sjukhus.

Datainsamling

Sjuksköterskor skrev sina svar på en online öppna format frågor.

Dataanalys

Data analyserades med hjälp av konventionell innehållsanalys. De svar som sjuksköterskor gav
omprövades i två olika omgångar att få halthet i tolkning.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Resultatet visar att sjuksköterskor som blivit mobbade på arbetsplatsen upplevde lägre livskvalitet
och försämrad fysisk och psykisk hälsa och upplevde PTSD symtom, vilket påverkade negativ att
vårda deras patienter. Mobbning påverkade på så allvarligt sätt att dess sjuksköterskorna fick
PTSD med olika symtom. Det visade vidare att relation mellan sjuksköterskor var avgörande i
arbetsklimat och dess psykisk ohälsa.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson & Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 9

Referens

Olsen, E., Bjaalid, G., & Mikkelsen, A. (2017). Work climate and the mediating role of workplace
bullying related to job performance, job satisfaction, and work ability: A study among hospital
nurses. Journal of Advanced Nursing, 73, 2709-2719. doi:10.1111/jan.13337

Land
Databas

Norge
Cinahl

Syfte

Syftet var att öka förståelsen för mobbning på arbetsplatsen och dess relation till arbetsklimatet.
Samt att undersöka arbetsresurser och arbetskraven som kan påverka sjuksköterskors
arbetsnöjdhet och arbetsförmågan.

Metod:
Design

Kvantitativstudie
tvärsnittsstudie

Urval

2946 sjuksköterskor som jobbade på fyra olika statliga sjukhus av Norge.

Datainsamling

Data samlades mellan 2014 oktober och deltagarna fick webbaserade frågor och dess samtliga
2946 sjuksköterskor svarades.

Dataanalys

Data analyserade med hjälp av beskrivande statistik, korrelationer, Cronbachs alpa, bekräftande
faktoranalyser och strukturell ekvation modellering.

Bortfall

Ej presenterades i studien.

Slutsats

De flesta arbetsklimategenskaper bekräftas påverkar mobbning på arbetsplatsen och dessutom haft
direkt inflytande på sjuksköterskans utfall arbetsprestation, arbetsnöjdhet och arbetsförmåga.
Mobbning och kränkande särbehandling påverkade sjuksköterskor upplevelse av det gör bra arbete
och nöjdheten av deras yrkesutövning. Det visade även att mobbning påverkade deras arbete på
många olika negativa sätt och patienter.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 10

Referens

Sauer, P. A., & McCoy, T. P. (2017). Nurse bullying: impact on nurses’ health. Western journal of
nursing research, 39, 1533–1546. doi.org/10.1177/0193945916681278

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Beskriv förhållandet mellan mobbning och effekterna på fysisk och psykisk hälsa och stressnivå.
Även att testa om motståndskraften positivt medierar de negativa effekterna av mobbning på
fysisk och psykisk hälsa hos sjuksköterskor

Metod:
Design

Kvantitativstudie
Tvärsnittsstudie

Urval

345 sjuksköterskor som jobbade i en Southeastern United States

Datainsamling

En online frågor användades för denna tvärsnittsstudie för att samla in datan. Deltagarna fick mejl
för att besvara online frågor. Frågor var anonyma och i dataanalysering skyddades id eller
deltagarens personuppgifter.

Dataanalys

SPSS och Mplus modellen användades för att analysera datan.

Bortfall

>20%

Slutsats

Resultatet visade att högre grader av mobbning associerades med både en lägre fysisk och mental
hälsa samt att mobbning på arbetsplatsen kan öka risk för personalomsättning. Det konstaterade att
ju högre grad av mobbning den enskilda sjuksköterskan utsattes för kombinerades med lägre
fysisk och mental hälsa. Det vidare visade att psykiska påfrestningar kan vara allvarliga för de
som bevittnar mobbning i deras arbetsplats.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II: 70% enligt Carlsson och Eiman (2003).

BILAGA C

Artikel 11

Referens

Yun, S., & Kang, J. (2018). Influencing Factors and Consequences of Workplace Bullying among
Nurses: A Structural Equation Modeling. Asian Nursing Research, 12, 26-33.
doi:10.1016/j.anr.2018.01.004

Land
Databas

South Korea
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska relaterade faktorer som arbetsplatsmobbning sker bland sjuksköterskor.

Metod:
Design

Kvantitativstudie
Tvärsnittsstudie

Urval

301 sjuksköterskor som jobbade minst sex månader på sjukhus.

Datainsamling

Datainsamling gjordes via strukturerade frågor med hjälp av developed model was verified via a
struktural equation medelling, SPSS och AMOS.

Dataanalys

NAQ-R mätning användades samt frågor änket som sjuksköterskor svarade sammanfattades
utifrån the Negative acts questionair revised.

Bortfall

25 deltagarna valdes bort på grund av möte inte kriterier för studien då exkluderades. 9 änket
valdes bort på grund av inte var ifylld.

Slutsats

Resultatet visade att direkt länka mobbning på arbetsplatsen till sjuksköterskors upplevelser av
både psykologiska symptom. Det visade även att mobbning på arbetsplatsen hade en direkt
inverkan på sjuksköterskors vilja att byta arbetsplats, Mobbing gav ökade symtom av ohälsa bland
utsatta sjuksköterskor

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I: 80% enligt Carlsson och Eiman (2003).
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