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Abstrakt  
 

Att psykiskt eller fysiskt skada en annan kollega på arbetsplatsen kallas för 

arbetsplatsmobbing, vilket är ett stort problem som återfinns på 

vårdavdelningar runt om i hela världen. Syftet med denna studie var att 

sammanställa kunskap om arbetsplatsmobbingens konsekvenser för 

sjuksköterskans yrkesutövning i slutenvård. I följande arbete har en metod 

för integrerad litteraturöversikt använts, där 20 olika studiers innehåll har 

sammanställts och analyserats. Resultatet visade att arbetsplatsmobbing 

leder till negativa konsekvenser för sjuksköterskans yrkesutövning och 

därigenom även för omvårdnaden. Studiens resultat visade också att 

arbetsmiljön har en central roll i hur arbetsplatsmobbing orsakas, vilka 

konsekvenser den skapar samt vilka åtgärder som finns. Arbetsmiljön har 

visat sig ha en avgörande roll för arbetsplatsmobbingen, och vi menar att det 

går att använda vårt resultat om mobbinges konsekvenser för omvårdnaden, 

som ett argument till att förbättra arbetsmiljön, och därmed minska risken 

för mobbing. Arbetsplatsmobbing ger negativa konsekvenser för 

sjuksköterskans yrkesutövning och därigenom också för omvårdanden. 

Genom att öka medvetenheten om mobbing går det att förbättra 

omvårdnaden och öka vårdkvalitén. 

 

 

Nyckelord: Arbetsplatsmobbing, mobbing, sjuksköterskor, arbetsmiljö, 

omvårdnad, sjuksköterskans yrkesutövning. 
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Under det senaste decenniet och över ett spritt antal länder och kulturer, visar ett flertal 

studier att mobbing på arbetsplatser är ett allvarligt och utbrett problem (Ekici & Beder, 2014). 

 

Arbetsplatsmobbing som term är inte helt lätt att definiera på grund av att den forskning som 

bedrivs använder olik terminologi. De skiftande begreppen är beroende av vem som är 

forskare och i vilket land studien är genomförd (Saunders, Huynh & Goodman-Delahunty, 

2007). I Tyskland används termen “mobbing” mest frekvent, medan forskare från USA 

föredrar termer som “agression” och “emotional abuse”. Studier från norra Europa använder 

sig främst av “workplace bullying” för att beskriva problemet. ”Horizontal violence” är ett 

annat begrepp som används för att beskriva ett systematiskt negativt och respektlöst beteende 

mellan kollegor på en arbetsplats (Sellers, Millenbach, Kovach & Yingling, 2009). ”Lateral 

violence” används också i den forskning som bedrivs och har samma innebörd 

som ”horizontal violence” (Stanley, Martin, Michel, Welton & Nemeth, 2007).  

 

Anledningen till den skiftande terminologin har att göra med vilken inriktning forskarna i just 

det landet har på sina studier, utifrån vilka problem som är mest rapporterade (Saunders et al., 

2007). I stället för en gemensam definition på arbetsplatsmobbing, brukar varje forskare 

istället noggrant beskriva hur just deras studie valt att definiera termen. Dessa definitioner 

liknar dock varandra mycket (Ayoko, Callan & Härtel, 2003; Ekici & Beder, 2014). I följande 

arbete kommer termerna ”mobbing” och ”arbetsplatsmobbing” användas mest frekvent. Med 

detta menas kränkande, diskriminerande och eller trakasserande beteende som på ett eller 

annat sätt skadar den utsatta psyksikt och/eller fysiskt och sker mellan kollegor i hälso-och 

sjukvården.  

 

Hur själva mobbingen sker kan variera. Ayoko et al. (2003) finner i sin studie att de 

vanligaste typerna av arbetsplatsmobbing handlade om att bli ignorerad, att bli undanhållen 

information, att bli nedvärderad och att bli förnedrad. Saunders et al. (2007) beskriver att 

mobbing kan vara allt från negativa blickar, till att skada den utsatte både psykiskt och fysiskt. 

Beteendet ska tolkas och upplevas som negativt av mottagaren för att det ska få klassas som 

arbetsplatsmobbing (Ayoko et al. 2003; Saunders et al., 2007).  

 

Enligt Huddleston (2014) innefattar den arbetsmiljö som sjuksköterskan befinner sig i på ett 

sjukhus, fysiska, psykologiska- och miljöbaserade aspekter. Huddleston (2014) menar också 

att det är samverkan mellan dessa tre, som avgör om arbetsmiljön är bra eller dålig. 
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International Council of Nurses (ICN, 2014) talar om sjuksköterskans ansvar att respektera 

kollegor och medarbetare för att befrämja ett gott samarbete. Hen ska också enligt ICN ta 

ställning mot oetiska förhållanden och metoder, för att kunna skapa en god arbetsmiljö. 

Vikten av gott bemötande och beteende mellan kollegor på arbetsplatsen för att skapa en bra 

arbetsmiljö är även befäst i Shireys (2006) fyra beskrivna dimensioner som är essentiella för 

skapandet av en god organisatorisk arbetsmiljö. De fyra dimensionerna innefattar: Att som 

medarbetare bli sedd som en enskild individ och att bli behandlade med respekt och rättvisa, 

Att det finns tillit mellan de anställda och chefen så att möjlighet till utveckling för de 

anställda befrämjas, Att kommunikation och samarbete tillsammans med de anställda ska 

betraktas som viktiga tillgångar och att beslut ska fattas efter organisationens mål och inte 

enbart efter ekonomiska skäl. Den fjärde och sista dimensionen är Att de anställda måste 

känna sig trygga både fysiskt och psykiskt på sin arbetsplats, för att arbetsmiljön ska kunna 

vara bra (Shirey, 2006). 

 

Fokus i följande studie kommer att vara att titta på arbetsplatsmobbningens konsekvenser för 

sjuksköterskans yrkesutövning inom slutenvården. Slutenvård innebär vård av patient som 

ligger inskriven på en vårdavdelning (Dunér & Blomqvist, 2009). Hinno, Partanen och 

Vehviläinen-Julkunen (2011), finner i sin studie angående sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsmiljö, att sjuksköterskor som skattar sin arbetsmiljö som dåligt, även upplever att 

omvårdnaden som de ger på avdelningen blir sämre. 

 

Som sjuksköterska är det omvårdnaden som är det huvudsakliga ansvarsområdet, och allt i en 

sjuksköterskans arbete skall genomsyras av omvårdnad. Wilson (2005) beskriver att The 

American Nurses association (ANA) definierar omvårdnad som en disciplinär domän av att 

skydda, förebygga, optimera och lindra lidandet, som kärna i själva professionen. På liknande 

vis definierar Barrett (2002) omvårdnad som en grundläggande vetenskap, där omvårdnad är 

en vetenskaplig konst i att befrämja välbefinnandet hos personer, genom att använda den 

kunskap om människors interaktion med omvärlden som sjuksköterskan besitter. Det ingår 

också i sjuksköterskans profession att utför arbetet så att kraven på en god vård uppfylls (HSL 

1982:763, 2§). Rönnberg (2011) menar att en sådan god vård kännetecknas av en god 

omvårdnad. Den goda vården är som nämnt av Hinno et al. (2011) beroende av hur 

sjuksköterskan upplever sin arbetsmiljö. Det finns en omedvetenhet och därigenom också en 

okunskap runt arbetsplatsmobbing inom hälso- och sjukvården, och hur detta kan tänkas 
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påverka omvårdnaden. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om 

arbetsplatsmobbingens konsekvenser för sjuksköterskans yrkesutövning i slutenvård. 

 

 

Metod 

För att sammanställa kunskap om hur arbetsplatsmobbing påverkar sjuksköterskans 

yrkesytövning i slutenvård, har Whittemore och Knafls (2005) metod för integrerad 

kunskapsöversikt använts. Det är en metod som är lämplig vid översiktsstudier då den i sin 

analys går att användas på studier som i sin tur använder sig av olika metoder. Den 

integrerade översikten sker i flera analyssteg. 

 

Frågeställningar 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det första steget i en integrerad översikt att utforma ett 

tydligt syfte och eller frågeställningar. För att sammanställa kunskap om hur 

arbetsplatsmobbing påverkar sjuksköterskans yrkesutövning i slutenvård formulerades 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur är tidigare forskning utförd?  

2. Vilka möjliga orsaker ligger bakom arbetsplatsmobbing? 

3. Vilka konsekvenser får arbetsplatsmobbing för sjuksköterskans arbetsmiljö och 

yrkesutövning?  

4. Vilka eventuella åtgärder för arbetsplatsmobbing föreslås?  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar. 

Efter att frågeställningarna är formulerade och syftet fastställt, genomförs en litteratursökning.  

Under detta steg är det viktigt att tänka på hur sökningen är utförd, eftersom sökningen enligt 

Whittemore och Knafl (2005) kan ses som en del av det resultatet som studien sedan kommer 

fram till. Sökdatabaserna CINAHL och Pubmed användes för att hitta material (Se Tabell 1 

för sökningen).  

 

Inklusionskriterierna för de framsökta resultaten var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, 

att de skulle vara författade på svenska eller engelska, och att de skulle handla om 
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sjuksköterskor. Artiklar som rör arbetsplatsmobbing utanför hälso-och sjukvård, samt artiklar 

som är skrivna innan år 2000, exkluderades. Anledningen till att äldre artiklar valdes bort, var 

för att hälso- och sjukvård har förändrats och utvecklats både gällande organisation, attityder 

och uppbyggnad. Äldre resultat som beskriver ett tidigare kunskapsläge, var därför inte av 

intresse för syftet.  

 

Tabell 1: Sökning, använda termer, samt resultat.  

# Sökord CINAHL 

träffar 

CINAHL valda 

artiklar 

Pubmed träffar Pubmed valda 

artiklar 

1 FT Mobbing 43  239  

2 FT Workplace 

bullying 

295  487  

3 FT bullying 3421  2969  

4 1 OR 2 OR 3 3440  3158  

5 FT effects 359873  5190897  

6 FT affects 16017  638927  

7 FT consequences 22929  182195  

8 5 OR 6 OR 7 388700  5670070  

9 FT Nurs* 303340  737387  

10 4 AND 8 AND 9 

peer-reviewed+2000-

2014+english 

language 

96 19 96 

peer-reviewed 

2005-2015 

1 

FT = Fritext  

 

De 96 artiklarna från CINAHL och de 96 artiklar pubmed gicks igenom enskilt och oberoende 

av de båda författarna genom att titel och abstrakt för samtliga artiklar lästes, varefter 

artiklarna diskuterades och valdes ut om de svarade mot studiens inklusionskriterier. En 

kvalitetsgranskning genomfördes sedan av de studier som valts att ingå i den integrerade 

översikten (Tabell 2). Granskningen gör det möjligt att se kvalitén på de enskilda artiklarna 

(Whittemore & Knafl, 2005). Granskningen skedde enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsformulär F och G, där en del av frågorna exkluderades från bedömningen 

då de inte var relevanta för den typen av studie som för tillfället granskades.  

 

Även granskningssteget skedde separat och oberoende mellan de två författarna. Vid en 

senare jämförelse visade det sig att 17 av 20 artiklar var värderade likadant. De resterande tre 

artiklarna diskuterades och granskades på nytt tillsammans, varefter ett beslut fattades att även 

låta dessa tre ingå i den integrerade översikten.  
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Tabell 2. Presentation av artikelurval (n=20) 

TITEL, FÖRFATTARE LAND, ÅR, TIDSKRIFT KVALITÉ METOD & TYP DELTAGARE 

(m =män) (k = kvinnor) 

(b = bortfall) 

2* 3* 4* 

(1) Addressing nurse-to-nurse bullying to 

promote nurse retention. Rocker 

Canada, 2008 

Online Journal of Issues in 

Nursing 

 

Låg Översikt - x x x 

(2) Bullying among nurses and it’s effect.  

Yildirim 

Turkiet, 2009  

International Nursing Review 

 

Hög Enkät, kvantitativ 286 (k = 286) (m = 0) 

(b = 209) 

x x  

(3) Bullying in the workplace: A qualitative 

study of newly licensed registered nurses. 

Simons, Mawn 

USA, 2010 

AAOHN journal 

Hög Delad enkät, 

kvalitativ & 

kvantitativ 

 

KVANT: 511 (k = 93.3%) 

(m = 6.7%) + KVAL: 184  

(k = 92%) (m = 8%) 

 x  

(4 )Exploring workplace bullying in nursing. 

Etienne 

USA, 2014 

Workplace Health & Safety 

Hög Enkät, kvantitativ  95 (k = 94%) (b = 9905)  x  

(5) Horizontal violence among hospital staff 

nurses related to oppressed self or oppressed 

group. Purpora 

 

USA, 2012 

Journal of Professional Nursing 

Hög Enkät, kvantitativ  175 (k = 91%) (b = 758)   x  

(6) Horizontal violence in nursing: History, 

impact, and solution. Weinand 

USA, 2010 

JOCEPS: The Journal of Chi Eta 

Phi Sorority  

Låg Översikt -  x x 

(7) Horizontal violence in nursing. Becher, 

Visovsky 

 

 

USA, 2012 

MEDSURG Nursing 

Låg Översikt -  x x 

(8) Identifying and addressing bullying in 

nursing. Cleary, Hunt, Horsfall 

 

USA, 2010 

Issues in Mental Health Nursing 

Låg Översikt - x x x 
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Tabell 2. Presentation av artikelurval (n=20) 

TITEL, FÖRFATTARE 

 

 

LAND, ÅR, TIDSKRIFT 

 

 

KVALITÉ 

 

 

METOD & TYP 

 

 

DELTAGARE 

(m =män) (k = kvinnor) 

(b = bortfall) 

 

 

2* 

 

 

3* 

 

 

4* 

 

(10) Intimidation: A concept analysis. 

Lamontagne 

 

 

USA, 2010 

Nursing Forum 

 

Hög 

 

Systematisk 

översikt 

 

- 

  

x 

 

x 

(11) Novice nurse productivity following 

workplace bullying. Berry, Gillespie, Gates, 

Schafer 

 

USA, 2012 

Journal of Nursing Scholarship 

Hög Enkät, kvantitativ   197 (k = 180) (m = 17)  

(b = 4803)  

 x  

(12) Nurse on nurse. Woelfle, McCaffrey USA, 2007 

Nursing Forum 

Låg Översikt -  x x 

(13) Psychological and organizational impact 

of bullying over and above negative 

affectivity: A survey of two nursing contexts. 

Rodwell, Demir, Steane 

 

Australien, 2013 

International Journal of Nursing 

Practice 

Hög Enkät, kvantitativ 267 (k = 259) (m = 8) 

(76.9%) 

 x  

(14) Psychological consequences of bullying 

for hospital and aged care nurses. Rodwell, 

Dimir 

 

Australien, 2012 

International Nursing Review 

Hög Enkät, kvanitiativ 233 (b=567)  x  

(15) Stress and nurses’ horizontal mobbing 

Moderating. Topa, Moriana 

 

Spanien, 2013 

Nursing Outlook 

Hög Enkät, kvanlitativ 388 (k = 301) (m = 87) x  x 

(16) The effects of workplace bullying on 

physicians and nurses. Ekies, Ankara 

Turkiet, 2014 

Australian Journal of Advanced 

Nursing 

Medel Enkät, kvantitativ 309 (k = 309) (b = 163) x x  

(17) Verbal abuse from nurse colleagues and 

work environment of early career registered 

nurses. Budin, Brewer, Chao, Kovner 

USA, 2013 

Journal of Nursing Scholarship 

Hög Enkät, kvantiativ  1407 (b = 600)  x x 
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*2: Frågeställning 2 - Vilka möjliga orsaker ligger bakom arbetsplatsmobbing?  

*3: Frågeställning 3 - Vilka konsekvenser får arbetsplatsmobbing för sjuksköterskans arbetsmiljö och yrkesutövning?  

*4: Frågeställning 4 - Vilka eventuella åtgärder på arbetsplatsmobbing föreslås? 

 

 

Tabell 2. Presentation av artikelurval (n=20) 

TITEL, FÖRFATTARE LAND, ÅR, TIDSKRIFT KVALITÉ METOD & TYP DELTAGARE 

(m =män) (k = kvinnor) 

(b = bortfall) 

2* 3* 4* 

 

(19) Workplace bullying in nurses. Quine 

 

 

UK, 2001 

Journal of Health Psychology 

 

Hög 

 

Enkät, kvantiativ 

 

396 

 

 

 

x 

 

(20) The effect of horizontal violence and 

bullying. Weaver 

USA, 2013 

Journal for Nurses in 

Professional Development 

 

Låg Översikt -  x x 
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Analysförfarandet 

Efter att material som ska ingå valts, är nästa steg i en integrerad kunskapsöversikt en 

dataanalys, där den första delen är datareduktion av de valda artiklarna.  

 

Datareduktion 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) påbörjas datareduktionen genom att forskaren sorterar de 

utvalda studierna baserat på ett logiskt system, exempelvis av vilken studietyp det rör sig om, 

eller antal deltagare. Efter själva sorteringen måste den framplockade datan göras mer 

lätthanterlig. Forskaren kan då med fördel använda sig av en matris där datan från 

primärkällorna sammanställs på ett tydligt och överskådligt sätt (Whittemore & Knafl, 2005). 

I följande studie så har data från primärkällorna plockats ut och kodats genom att de båda 

författarna separat sammanfattade varje enskild artikels syfte och huvudfynd i en matris. 

Under denna kodningen överblickades samtidigt vilka artiklar som svarade mot vilka av 

syftets frågeställningar. Detta markerades i Tabell 2. Här plockades även demografiska data 

land, år, använd metod, kön, och ålder ut. 

 

Dataöversikt 

Efter datareduktionen sker en dataöversikt, under vilken Whittemore och Knafl (2005) menar 

att forskaren skapar underkategorier från data som är utplockad ur primärkällorna. De 

primärkällor som säger samma sak läggs ihop och tillhör sedan samma underkategori. I denna 

studie placerades data från datareduktionen in under de specifika frågeställningar (2-4) som 

de svarade på. Data från de olika artiklarna som gav liknande svar på en frågeställning lades 

ihop och bildade underkategorier (se Tabell 3). Varje artikel tilldelades ett nummer som 

antecknades bakom de underkategorier där artikelns resultat passade in, för att hålla reda på 

vilket resultat som hörde till vilken artikel. Detta för att senare kunna underlätta verifikation 

av resultatet.  

Tabell 3, Utdrag från dataöversikten 

Undekategorier som svara mot fråga – 3 Återfinns i artiklar 

Vilka konsekvenser får arbetsplatsmobbing för  (nummer i kodning enligt Tabell 2) 

sjuksköterskans arbetsmiljön och yrkesutövning? 

 

Att säga upp sig från arbetsplatsen eller lämna  (3,6,7,8,10,17,19,20) 

professionon     

Depression    (1,2,16,19) 

Nedsättande tankar om sig själv  (5,6,7,12) 
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Fortsättning Tabell 3, Utdrag från dataöversikten 

Undekategorier som svara mot fråga – 3 Återfinns i artiklar 

Vilka konsekvenser får arbetsplatsmobbing för  (nummer i kodning enligt Tabell 2) 

sjuksköterskans arbetsmiljön och yrkesutövning? 

 

Lägre engagemang till organisationen  (2,13,16) 

Lägre jobbtillfredställelse   (17,18,19) 

Sömnsvårigheter   (1,7,19) 

Försämrad patientsäkerhet   (6,7,9) 

Psykisk utmattning   (13,14) 

Isolering av sjuksköterskan  (1,3) 

Ökad alkoholkonsumtion   (1,19) 

Minskad produktivitet   (7,11) 

Lägre motivation   (2,16) 

Lägre energinivå   (2,16) 

Självmord    (1,7) 

Fler sjukdagar för de utsatta  (19) 

Dålig arbetsmiljö   (2) 

Rädsla för att gå till arbetet  (1) 

Ångest    (19) 

Stress    (19) 

Upplevd sämre given vård   (9) 

Sämre sammarbete   (16) 

Sämre kommunikation   (10) 

Sämre beslutsfattningsförmåga  (19) 

Fler medicinska misstag   (10) 

 

 

Datajämförelse 

Nästa steg i analysförfarande är datajämförelse, där datan undersöks för att se om det finns 

några mönster, teman eller förhållanden mellan de olika delarna forskaren funnit i 

dataöversikten (Whittemore & Knafl, 2005). I följande studie har författarna jämfört 

underkategorierna från dataöversikten, för att kunna slå ihop underkategorier med liknande 

innehåll till slutligt 3 huvudkategorier (se Tabell 4). 

 

Tabell 4, Exempel över datajämförelse, slutkategorier  

Huvudkategorier 

 

Underkategorier efter frågeställning 

 Fråga 3: Konsekvenser 

 

Arbetsmiljön Flera sjukdagar för de utsatta (19) 

Dålig arbetsmiljö (2) 

Att säga upp sig på arbetsplatsen eller lämna 

professionen (3, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 20) 
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Fortsättning Tabell 5, Exempel över datajämförelse, slutkategorier 

 

 

Sammanfattning och verifikation 

Det sista steget i en integrerad kunskapsöversikt är enligt Whittemore och Knafl (2005) det 

steg i vilket forskarna drar slutsatser och verifierar dessa mot datan som är funnen i 

primärkällorna. I följande studie avslutades analysen genom att huvudkategorierna 

sammanfattades i en syntes. Syntesen jämfördes sedan mot primärartiklarna, för att verifiera 

att studiens framtagna resultat kunde återfinnas i artiklarna som valts ut i litteratursökningen. 

Verifikationen skedde med hjälp av det antecknade artikelnummer varje underkategori fått 

under dataöversiktsfasen.  

 

 

Resultat 

Efter genomförd analys av datan som plockats ut från artiklar som ingick i studien, framkom 

arbetsmiljö, den enskilda sjuksköterskan, samt sjuksköterskans yrkesutövning som 

huvudkategorier vid arbetsplatsmobbing. En sammanställd resultatöversikt med samtliga 

underkategorier presenteras i Tabell 5. Huvudresultaten kommer i detta arbete presenteras 

efter de fyra frågeställningarna; demografisk data, orsaker bakom arbetsplatsmobbing, 

konsekvenser och åtgärder, kopplat till de tre huvudkategorierna. Därefter presenteras 

resultatinnehållet som en sammanfattande syntes. En schematisk översikt över resultatet 

presenteras i Figur 1.  

Huvudkategorier Underkategorier efter frågeställning 
 

 

Den enskilda medarbetaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolering av sjuksköterskan (1, 3) 

Rädsla för att gå till arbetet (1) 

Nedsättande tankar om sig själv (5,6, 7, 12) 

Sömnsvårigheter(1, 7, 19) 

Depression (1, 2, 16, 19) 

Psykisk utmattning (13, 14) 

Ångest (19) 

Stress (19) 

Ökad alkoholkonsumtion (1, 19) 

Självmord (1, 7) 
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Tabell 5, Resultatöversikt 

 

 

 

Huvudkategorier     

 

      Frågeställning 2: Orsaker         Frågeställning 3: Konsekvenser         Frågeställning 4: Åtgärder 

Arbetsmiljön  

 

 

 Dåligt ljus  

 Dåliga säkerhetsregler 

 Våldsamma patienter  

 Bristande resurser  

 Personalbrist  

 För tung arbetsbörda  

 Stress 

 Saknad av gruppidentitet och support  

 Flera sjukdagar för de utsatta  

 Dålig arbetsmiljö  

 Att säga upp sig på arbetsplatsen eller 

lämna professionen  

 

 

 

 

 Utbildning, undervisning och träning  

 Policys och lagar mot mobbing  

 Att fira mobbingfria arbetsplatser  

 Öka medvetenheten  

 Ledare/chefer har en viktig roll 

 

 

 

 

Den enskilda 

medarbetaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avundsjuka  

 Psykisk sjukdom hos mobbaren 

 Kvinnliga medarbetare 

 Alkoholvanor 

 

 

 

 Isolering av sjuksköterskan  

 Rädsla att gå till arbetet  

 Nedsättande tankar om sig själv  

 Sömnsvårigheter 

 Depression  

 Psykisk utmattning  

 Ångest 

 Stress  

 Ökad alkoholkonsumtion  

 Självmord  

 Ställa mobbaren mot väggen 

 Personligt ansvar mot mobbing  

 

Sjuksköterskans 

yrkesutövning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lägre motivation  

 Lägre energinivå  

 Lägre engagemang till organisationen  

 Minskad produktivitet  

 Upplevd sämre given vård  

 Lägre jobbtillfredsställelse  

 Sämre sammarbete  

 Sämre kommunikation  

 Sämre beslutsfattning  

 Försämrad patientsäkerhet  

 Fler medicinska misstag 
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Demografiska fynd:  

Totalt 20 artiklar ansågs vara relevanta utifrån studien frågeställningar. Av dessa artiklar var 

12 stycken enkätstudier, 6 stycken översiktsstudier, 1 var en systematisk översikt och 1 

artikeln var en innehållsanalys. Vid kvalitetsgranskningen framkom att 6 artiklar var av låg 

kvalité, 1 av medelhög kvalité och 13 artiklar bedömdes vara av hög kvalité. Ungefär hälften 

av studierna 55% (11st) var utförda i USA, resten kom från Australien, Canada eller från olika 

delar av Europa. 20% (4st) av studierna var gjorda innan år 2010, de resterande 80% (16st) 

utfördes mellan 2010-2015. I samtliga artiklar som var utförda som enkätstudier, var antalet 

kvinnliga deltagare större än antalet manliga deltagare. 

 

 

Orsaker till arbetsplatsmobbing  

Arbetsmiljörelaterade orsaker 

I ett flertal studier (Ekies & Ankara, 2014; Rocker, 2008; Topa & Moriana, 2013; Yildirim, 

2009) framkommer arbetsmiljön som en betydande faktor för förekomsten av mobbing. Ekies 

och Ankara (2014), Rocker (2008) samt Yildirim (2009) finner alla att en tung arbetsbörda, 

som är kopplad till resursbrist och personalbrist, kan leda till att arbetsplatsmobbing startar 

och fortsätter inom organisationen. 

 

Rocker (2008) säger att dålig belysning, dåliga säkerhetsregler, och att jobba med våldsamma 

och hotfulla patienter och familjemedlemmar skapar en arbetsplats där mobbing kan 

förekomma. Topa och Moriana (2013) finner i sin studie att stress kan vara en orsak till 

mobbing. Att inte fungera med gruppen och att inte känna tillhörighet till de andra 

medlemmarna i gruppen kan leda till att arbetsplatsmobbing förekommer mot den som inte 

känner sig som en del av gruppen (Topa & Moriana, 2013). 

 

Orsaker relaterade till den enskilda medarbetaren 

Två av studierna beskriver egenskaper hos den enskilde medarbetaren som betydelsefulla för 

förekomsten av arbetsplatsmobbing (Cleary et al., 2010; Rocker, 2008). Rocker (2008) finner 

i sin översiktsstudie att individuella faktorer som kan orsaka arbetsplatsmobbing är psykisk 

sjukdom hos arbetaren, arbetare av det kvinnliga könet, och arbetare med alkohol- eller drog 

problematik. Avundsjuka mellan medarbetare är en annan orsak som kan få 
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arbetsplatsmobbing att starta (Cleary et al., 2010). 

 

Arbetsplatsmobbings konsekvenser  

Konsekvenser för arbetsmiljön 

Yildirim (2009) finner att på arbetsplatser där det förekommer mobbing, uttrycker 

sjuksköterskor själva att de upplever arbetsklimatet som mycket försämrat och som en 

konsekvens av mobbingen. De som blivit utsatta för mobbing tar också ut mer sjukledighet än 

vad de som inte blivit utsatta gör. (Quine, 2001). Flera artiklar lyfter att det inte är ovanligt att 

anställda lämnar arbetsplatsen till följd av mobbing (Becher & Visovsky, 2012; Budin, 

Brewer, Chao & Kovner, 2013; Cleary, Hunt & Horsfall, 2010; Weaver, 2013; Quine, 2001). 

Simons och Mawn (2010), Weinand (2010) och Lamontagne (2010) rapporterar även om 

sjuksköterskor som har eller har funderat på att lämna sjuksköterskeprofessionen som följd av 

att de har blivit utsatta för arbetsplatsmobbing. 

 

Konsekvenser för den enskilde medarbetaren 

Arbetsplatsmobbing kan leda till att sjuksköterskan som blir utsatt känner en rädsla över att gå 

till arbetet (Rocker, 2008). Tre av studierna (Etienne, 2014; Rocker, 2008; Simons & Mawn, 

2010) beskriver att den som är utsatt för mobbing inte bara blir isolerad mot de som utför 

mobbingen aktivt, utan även från resterande kollegor  

 

Ett flertal studier (Becher & Visovsky 2012; Purpora, 2012; Weinand, 2010; Woelfle & 

McCaffrey, 2007) beskriver att det finns ett samband mellan att bli mobbad och att utveckla 

en negativ självbild. Quine (2001) finner att vid mobbing ökar alkoholkonsumtionen hos de 

som har brukat alkohol sedan tidigare. 

 

Många av studierna finner också att det finns flera sjukdomstillstånd som kan utvecklas hos 

den som blir utsatt för mobbing. Dessa kan vara sömnsvårigheter (Becher & Visovsky 2012; 

Rocker, 2008; Quine, 2001), psykisk utmattning (Rodwell & Demir 2012; Rodwell et al., 

2013;), depression eller depressiva symptom (Ekies & Ankara, 2014; Quine, 2001; Yildrim, 

2009), och eller ökad stress och ångest (Quine, 2001). Två studier (Becher & Visovsky, 2012; 

Rocker, 2008) finner även att anställda har tagit sina liv som följd av den mobbing de varit 

utsatta för. 
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Konsekvenser för sjuksköterskans yrkesprofession 

Två av studierna (Weinand, 2010; Yildrim, 2009) finner att mobbing ger en negativ effekt på 

sjuksköterskans motivation, energinivå, och engagemanget till organisationen. Sjuksköterskor 

som blivit utsatta för mobbing har en lägre jobbtillfredsställelse än de som inte blivit utsatta 

för mobbing (Quine, 2001), men det är inte bara de som blivit utsatta direkt av mobbing som 

har lägre jobbtillfredsställelse utan även de som bevittnat arbetsplatsmobbing (Budin et al., 

2013; Farrell & Shafiei, 2012). 

 

Samarbetet blir sämre i organisationer där mobbing förekommer (Ekies & Ankara, 2014), 

kommunikationen försämras mellan den mobbade och resten av organisationen (Lamontagne, 

2010), och den sjuksköterska som blir utsatt får en nedsatt beslutfattningsförmåga i sitt arbete 

(Quine, 2001). Mängden utfört arbete hos den som är utsatt minskar och produktiviteten blir 

därmed sämre (Becher & Visovsky, 2012; Berry et al., 2011). När mobbing förkommer 

upplever sjuksköterskor själva att den givna vården är av dålig kvalité (Lashinger, 2014). 

 

Flera av resultaten visar på exempel där patientsäkerheten kan bli lidande av mobbing, och att 

fler medicinska misstag begås i en organisation där mobbing föregår (Becher & Visovsky, 

2012; Lamontagne, 2010; Lashinger, 2014; Weinand, 2010).  

 

Åtgärder mot arbetsplatsmobbing  

Åtgärder riktade mot arbetsmiljön 

Ett flertal av studierna tar upp betydelsen av utbildning för att personalen ska veta hur de ska 

agera när de kommer i kontakt med en mobbare (Becher & Visovsky, 2012; Rocker, 2008; 

Weaver, 2013; Weinand, 2010). Farrell och Shafiei (2012) lyfter att sjuksköterskor som själva 

blivit utsatta för mobbing, utrycker att en ökad medvetenhet om mobbing skulle kunna hjälpa 

i arbetet för att förhindra problemen. Rocker (2008) och Weinand (2010) lyfter chefens 

viktiga roll i att ta ett ordentligt avståndstagande från mobbing. Flera av studierna (Becher & 

Visovsky, 2012; Cleary et al., 2010; Rocker, 2008; Weinand, 2010) lyfter också att chefen 

tillsammans med personalen bör utveckla en tydlig policy med riktlinjer om en nolltollerans 

mot mobbing på arbetsplatsen. Rocker (2008) beskriver att evenemang som firar att 

arbetsplatsen är mobbingsfri kan minska förekomsten av mobbing. 
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Åtgärder riktade mot den enskilda medarbetaren 

Flera av studierna (Lamontagne, 2010; Weaver, 2013; Woelfle & McCaffrey, 2007) trycker på 

att det är viktigt med ett individuellt avståndstagande mot mobbing från alla medlemmar i 

gruppen, och att de tillsammans måste skydda varandra när mobbing förekommer. Cleary et 

al. (2010) trycker på att det finns en vinst i att tidigt ställa mobbaren mot väggen. Topa och 

Moriana (2013) finner att stark gruppidentitet och gruppsupport kan motverka risken för att 

mobbing uppstår. 

 

 

 

Sammanfattande syntes 

 

 

Figur 1. Översikt över sambandet mellan de olika faktorerna runt arbetsplatsmobbing. Pilarnas riktningar 

berättar på vilket eller vilka håll en konsekvens eller orsak fungerar på. På vänster sida ses orsakerna och deras 

riktningar, på höger sida, konsekvenserna. Pilarna i mitten visar vilka kategorier åtgärderna utgår från. 
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Fölajde syntes utfgår från Figur 1  

De allra flesta orsaker som ligger bakom arbetsplatsmobbing inom slutenvården, återfinns i 

arbetsmiljön, och ett fåtal kommer från den enskilda medarbetaren som individ.  

 

De konsekvenser som mobbing sedan för med sig, påverkar både arbetsmiljön, den enskilda 

medarbetaren och sjuksköterskans yrkesutövning negativt. Mellan arbetsplatsmobbing, 

arbetsmiljö och den enskilda medarbetaren finns en ömsesidig påverkan. 

 

Då den enskilda medarbetaren befinner sig i och bidrar till att skapa arbetsmiljön, kommer 

mobbings negativa konsekvenser för arbetsmiljön också påverka de som befinner sig i den. På 

samma sätt kommer de som arbetar i en specifik miljö också påverka hur denna miljö upplevs 

och fungerar. Mobbing som leder till negativa konsekvenser för medarbetaren direkt, kommer 

alltså sedan även påverkar arbetsmiljön som de drabbade befinner sig i.  

 

Både konsekvenser hos den enskilda medarbetaren och i arbetsmiljön, enskilda eller genom 

en ömsesidig påverkan av varandra, kommer i slutändan skapa konsekvenser som påverkar 

sjuksköterskans yrkesutövning negativt. Som sjuksköterskans huvudområde, blir det i 

slutändan därför omvårdnaden som blir lidande.  

 

Komplexiteten följer också mellan konsekvenserna och orsakerna bakom arbetsplatsmobbing. 

En del av de negativa konsekvenser mobbingen ger hos arbetsmiljön, har sedan identifierats 

som några av de orsaker som kan ligga bakom till att mobbingen uppstår från första början. 

Mobbingen kommer skapa en negativ spiral där problemen blir större desto fler konsekvenser 

som uppstår.  

 

De åtgärder som föreslås mot arbetsplatsmobbing följer logiskt de orsaker som ligger bakom, 

genom att de i huvudsak fokuserar på arbetsmiljön. Några av åtgärderna är också riktade mot 

eller från den enskilda medarbetaren, precis som en del av orsaker återfanns under samma 

kategori.  
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Diskussion 

Vårt syfte var att sammanställa kunskap om arbetsplatsmobbingens konsekvenser för 

sjuksköterskans yrkesutövning. Det framkom att arbetsplatsmobbing påverkar 

sjuksköterskans yrkesutövande negativt och att samspelet mellan orsaker, konsekvenser och 

åtgärder är komplext. Arbetsmiljön framkom som en viktig faktor vid arbetsplatsmobbing 

både gällande orsak, konsekvens och åtgärd. 

 

I vår studie framkom olika variationer av psykisk påfrestning som negativa konsekvenser av 

arbetsplatsmobbing. Det kan innefatta både nedsättande tankar om sig själv, ångest, stress, 

självmord, men också mer generell psykisk utmattning. Barker och Nussbaum (2011) och 

Ford, Cerasoli, Higgins och Decesare (2011) drar i sina studier kopplingar mellan det 

psykiska välbefinnandet och arbetsutförandet eller upplevelsen av arbetsutförandet. Ford et al. 

(2011) tar också upp specifikt om just både depression och ångest som faktor som påverkar 

både prestation och arbetsutförandet. Deras slutsatser kan användas för att lättare förstå och 

styrka våra fynd i att både depression, ångest och generellt dålig psykisk hälsa som en 

konsekvens av mobbing, påverkar yrkesutövandet. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att omvårdanden som ges blir sämre, går också att koppla 

samman med en brist på resurser och personal, något som vi i vår studie fann vara en 

bakomliggande orsak till arbetsplatsmobbing. Cho et al. (2009) fann i sin studie att ju fler 

patienter en enskild sjuksköterska behöver ha ansvar över, desto sämre omvårdnad upplever 

de att de kan ge. Brist på personal och för tung arbetsbörda som en konsekvens av mobbing 

går alltså att både direkt koppla till upplevelsen av bristfällig omvårdnad, men kan också ledas 

tillbaka till mobbingens orsaker, som sedan i sin tur bidrar till ännu mer mobbing.  

 

Av resultatet framkom att arbetsmiljön har en betydande roll när det gäller orsaker till, 

konsekvenser av och åtgärder mot arbetsplatsmobbing. Vad en negativ arbetsmiljö kan leda 

till finns beskrivet i ett flertal artiklar. Aiken et al., (2011) och Breau och Rhéaume (2014) 

fann i sina studier att en dålig arbetsmiljö på en vårdavdelning leder till en lägre 

jobbtillfredställelse för de anställda, ökar risken för att arbetare kommer lämna avdelningen 

och sänker samtidigt kvalitén på den givna omvårdnaden. Aiken, et al. (2014) fann även att en 

negativ arbetsmiljö kopplad till underbemanning och en för tung arbetsbörda äventyrar 

patientsäkerheten. 
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Vi fann i vårt arbete att åtgärder för att undvika arbetsplatsmobbing främst fokuseras på 

arbetsmiljön. Om det skulle gå att undvika en negativ arbetsmiljö, skulle detta leda till att 

personalens jobbtillfredsställelse ökar och färre skulle lämna arbetet. Detta i sin tur skulle leda 

till att arbetsbördan blir lättare. Resultatet i följande litteraturstudie visar att en minskad 

arbetsbörda och en förbättrad arbetsmiljö således kan minska uppkomsten av mobbing. Vi 

menar att en god arbetsmiljön är essentiell för att undvika arbetsplatsmobbing. 

 

Vårt resultat lyfte fram arbetsmiljöns betydelse för uppkomst och förekomst av 

arbetsplatsmobbing. Inom tidigare omvårdnadsforskning som är kopplat till sjuksköterskans 

fysiska och psykiska arbetsmiljö, används även det närliggande begreppet organisationskultur 

eller vårdkultur. Rytterström (2011) beskriver organisationskulturen som en kontextbunden 

gemensamhet där de socialt strukturerade normer och värderingarna som finns på en 

arbetsplats yttrar sig i olika handlingsmönster. Det är därför tänkbart att de faktorer som 

påverkar arbetsplatsmobbing, och som har sitt ursprung i arbetsmiljön, i slutändad handlar om 

de normer och värderinga som finns bland personalen på arbetsplatsen.  

 

Med stöd från andra studier, tog Rytterström (2011) även upp att det inom hälso-och 

sjukvården finns en högre grad av erkännande i att organisationskulturen är av betydelse för 

vården, framförallt gällande patientsäkerhet, vårdkvalité och effektivitet. Vårdkvalitén och 

patientsäkerheten är direkt kopplat till vårt resultat om huruvida omvårdnaden blir lidande av 

en dålig arbetsmiljö, till följd av arbetsplatsmobbingen. Rytterström (2011) nämnde också hur 

flera andra författare, tar upp om hur organisationskulturen påverkar vårdens utformning. 

 

Organisationskulturen kan också ge förklaringar bakom misslyckanden i organisationen 

(Rytterström, 2011). Genom att betrakta organisationskulturen som en del i arbetsmiljön, går 

det genom Rytterströms resultat att förklara och förstå hur mobbing kan leda till 

misslyckanden för sjuksköterskans yrkesutövning och då alltså även för omvårdnaden. 

 

Gällande de demografiska data som beskriver studierna som ingick i analysen finner vi inga 

mönster mellan länder, årtal eller metod. De flesta studierna tog upp samma eller liknande 

problem trots att de kom från olika länder och delar av världen. Vi drar därmed slutsatsen att 

mobbing ser ungefär likadan ut på de flesta platser, och att problemet varken är relaterat till 

kultur, geografiska aspekter eller årtal. Det går däremot inte att dra samma slutsats om 
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huruvida kön är en faktor som spelar in i mobbing, eftersom samtliga studier hade ojämn 

fördelning mellan män och kvinnor.  

 

Kliniska implikationer  

Arbetsplatsmobbing är ett allvarligt problem som inom hälso- och sjukvården får direkta och 

indirekta negativa konsekvenser för både omvårdnaden, och varje enskild arbetare som blir 

utsatt.  

 

Vi har funnit att arbetsmiljön är den faktor som spelar störst roll i uppkomsten och 

förebyggandet av arbetsplatsmobbing. I sin studie har Brunges och Foley-Brinza (2014) 

funnit olika sätt att förbättre arbetsmiljön och därmed minska frekvensen uppsägningar. De 

förändringar som genomförts handlar till stor del om att ge sjuksköterskan sin berättigade vila 

och rast, och även att personalen själva får förändra den miljö i vilken de utför sitt arbete. Vi 

menar att det går att använda vårt resultat om mobbingens konsekvenser för omvårdnaden, 

som ett argument för att förbättra arbetsmiljön, och där med minska risken för mobbing.  

 

Vi menar också att genom att lyfta problemet och skapa en medvetenhet både på individnivå 

och på organisatorisk nivå, går det att minimera de bakomliggande orsakerna. Vi tycker också 

att personalen på avdelningar måste lyfta frågan om mobbing, och föra en aktiv diskussion om 

vad mobbing är, vad konsekvenserna bli och hur den kan motverkas. Ansvaret kan inte helt 

läggas på chefer, utan måste också komma från arbetarna ute på avdelningarna. En annan 

förändring som Brunges och Foley-Brinza (2014) anger i sin studie handlar om chefens 

ansvar, och att denna ska ta ett ansvar i att tala med personal som beter sig illa och därmed 

bidrar till en negativ stämning.  

 

För att utveckla och förändra en organisationskultur, och därmed också vårdens utformning, 

måste arbetet enligt Rytterström, (2011) starta i värderingarna. Åtgärder mot mobbing borde 

därför riktas mot de värderingar och normer som råder på en arbetsplats.  

 

Metoddiskussion  

Vi har i detta arbete valt att använda oss av reliabilitet och validitet som måttstock på kvalitén. 

Enligt Holloway och Wheeler (2013) handlar reliabiliteten om studiens tillförlitlighet i 

förhållande till metoden. Begreppet används också för att bedöma hur lätt det skulle vara att 
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upprepa vår studie och få samma resultat. 

 

Vi har använt oss av en integrerad kunskapsöversikt. Whittemore och Knafl, (2005) beskriver 

denna metod som lämplig för att sammanställa kunskapsläget inom ett område. Detta ger 

därför tyngd bakom valet av metod, då vårt syfte handlade om att sammanställa kunskapsläget 

för arbetsplatsmobbing och dess konsekvenser för sjuksköterskans yrkesutövning.  

 

Något som skulle kunna betraktas som en svaghet, är att vi valde att inte söka 

efter ”experience” vilket gjorde att vi tappade många kvalitativa studier. Anledningen till att 

vi valde bort sådana söktermer, var att vi inte ansåg att kvalitativa studier var av störst 

relevant för vårt syfte att sammanställa kunskap om konsekvenser av mobbing för 

sjuksköterskans yrkesutövning. Hade vårt syfte i stället handlat om att beskriva upplevelsen 

av mobbing, hade de kvalitativa studierna varit av större vikt.  

 

Det var också första gången vi använde oss av metoden integrerad kunskapsöversikt, vilket 

kan ses som en svaghet gällande metoddelen. Studien har däremot genomfört under 

handledning med regelbundet opponentskap. Studien var av en mindre storlek, och endast 20 

olika artiklar ingick, varför vi bland annat tror att vi inte kunde finna några mönster i den 

demografiska datan.  

 

I vår sökning använde vi fritext istället för MesH-termer, trotts att MesH termer ge ökad 

styrka till en studie, enligt William et al., (2012). Anledningen till detta var att just termer som 

arbetsplatsmobbing och mobbing inte finns som MesH-termer.  

 

Efter att ha utformat sökningen, valdes artiklar ut av båda författarna, oberoende av varandra. 

Även kvalitetsgranskningen skedde individuellt, vilket vi menar höjer reliabiliteten genom att 

stärka upprepningsbarheten. Genom att utföra moment individuellt och ändå komma fram till 

samma resultat, visar på att en annan forskare troligtvis skulle kunna upprepa vår studie med 

samma tillväggagångsätt och få samma slutsats (Holloway & Wheeler, 2013). 

 

Validiteten beskriver en studies förmåga att beskriva vad som ämnas beskrivas och handlar 

om att värdera ifall den valda metoden är användbar i att svara på själva syftet med studien 

(Holloway & Wheeler, 2013). Genom att vi utförde det första steget i analysen, 

datareduktionen, separat från varandra kunde vi styrka validiteten, eftersom vi efter utförd 
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analys hade kommit fram till samma resultat.  

 

Vi har i vår studie valt att inkludera artiklar som vi själva värderade till att vara av låg kvalité 

men som ändå tog upp konsekvenser av arbetsplatsmobbing. Det kan vara negativt och 

riskfyllt att ta med studier som exempelvis har en bristfälligt förklarad metod, men då vår 

studie är en kunskapsöversikt, ansåg vi att de resultat som de här artiklarna tog upp ändå var 

av relevans och intresse för vårt syfte.  

 

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie kan användas för att öka medvetenheten om hur pass stort problem 

arbetsplatsmobbing egentligen är, och vilka följder det får både för sjuksköterskan och för 

patienterna. Vårt resultat går också att använda som argument för insatser till en förbättrad 

arbetsmiljö, vilket kommer gynna hela organisationen och den givna omvårdanden. Resultatet 

tyder även på att arbetsplatsmobbing är ett globalt problem i och med att det inte finns någon 

koppling till kultur, land eller år. Dock så är vår data av begränsad mängd och fler studier 

behöver göras för att hitta eventuella samband. Könsfördelningen i studier av 

arbetsplatsmobbing är också ojämn och behöver vid vidare forskning jämnas ut till att även 

innefatta manliga sjuksköterskor. Vi tror också att forskning som är inriktad på att hitta fler 

samband mellan de olika orsakerna, konsekvenserna och åtgärderna skulle vara av intresse, 

för att se om en del orsaker ger specifika typer av konsekvenser.  
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