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Sammandrag: Fokusområdet för avhandlingen är sambandet mellan osakligt 

bemötande på arbetsplatsen och två av den anställdas arbetsrelaterade attityder: 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Även om det finns en hel del 

forskning om sambanden mellan variablerna vet vi fortfarande relativt lite om själva 

processen hur osakligt bemötande leder till försämrade attityder gentemot den 

anställande organisationen. En förklarande variabel kan potentiellt vara brott mot det 

psykologiska kontraktet, vilket undersöks i denna avhandling.  

Det lämpliga tillvägagångssättet för att kunna svara på forskningsfrågorna var att 

genomföra en deduktiv kvantitativ undersökning. Data om respondenternas attityder 

och erfarenheter av osakligt bemötande samlades in med hjälp av en webenkät, som 

skickades ut till ekonomföreningarna Niord rf och HEKO ry. Enkäten skickades ut till 

4382 personer och den besvarades av 1148 respondenter, vilket leder till en 

svarsprocenten på 26,2 %. 

Resultaten bekräftar att det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och 

de arbetsrelaterade attityderna. Båda sambanden kan förklaras med brott mot det 

psykologiska kontraktet. Avhandlingens mest betydelsefulla forskningsrön är hur brott 

mot det psykologiska kontraktet fungerar som förklarande mekanism. 

Nyckelord: osakligt bemötande, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, 

brott mot det psykologiska kontraktet 
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1 INTRODUKTION 

Det ordnas olika antimobbningsevenemang och -jippon (Suomen lukiolaisten liitto, 

2014) och dessutom får diskussioner om mobbning bland barn och ungdomar mycket 

sidutrymme i olika medier. Däremot ser vi alltför sällan liknande diskussion om 

mobbning och osakligt bemötande på arbetsplatserna. År 2009 estimerades det att ca   

6 % av alla anställda i Finland upplever att de utsätts för mobbning eller psykiskt våld 

på arbetsplatsen (Arbetshälsoinstitutet, 2010:80-81). I en liknande undersökning tre år 

senare var andelen 4 %, men då kom det också fram att 13 % av respondenterna hade 

känt sig utsatta för mobbning eller psykiskt våld tidigare, men inte gjorde det just då 

(Arbetshälsoinstitutet, 2013:80-81). Hur kommer det sig att var sjätte anställd i 

Finland upplever i något skede av sin karriär att denna blir utsatt för osakligt 

bemötande på sin arbetsplats, men ändå får fenomenet inte lika stor uppmärksamhet 

som mobbning bland barn och unga? Antar vi att osakligt bemötande på arbetsplatsen 

inte har några konsekvenser för offret eller för organisationer? 

Inom den akademiska världen finns det en hel del information och forskning om olika 

former av osakligt bemötande (Lutgen-Sandvik, Tracy & Alberts, 2007; Bowling & 

Beehr, 2006; Cortina, 2008; Hershcovis, 2011), men ändå tycks osakligt bemötande 

förekomma på arbetsplatser (Lutgen-Sandvik et al. 2007; Einarsen, Hoel, Zapf & 

Cooper, 2011). Detta tyder på att vi inte ännu heller vet tillräckligt om fenomenet för att 

kunna råda bot på problem som associeras med det. Hurdana problem är det som 

anknyts till osakligt bemötande och kan företag försöka dämpa effekterna av det 

osakliga bemötandet? 

Osakligt bemötande kan ha flera konsekvenser för de anställda (bl.a. Caza & Cortina, 

2007) och även för organisationen där de anställda möts av negativa handlingar 

(Bowling & Beehr, 2006; Nielsen & Einarsen, 2012). Offret kan skylla på den 

anställande organisationen för att det osakliga bemötandet uppstått (Bowling & Beehr, 

2006), vilket kan leda till att den anställdas arbetsrelaterade attityder påverkas 

(Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; Nielsen & Einarsen, 2012). Det 

finns många olika arbetsrelaterade attityder, men några av de mest undersökta 

attityderna i samband med olika former av osakligt bemötande är 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang (bl.a. Bowling & Beehr, 2006; 

Nielsen & Einarsen, 2012). Arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang är 

intressanta fenomen att undersöka även från organisationers synvinkel, eftersom 

attityderna kan ha vidare implikationer för den anställande organisationen. 
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Både arbetstillfredsställelse (Tett & Meyer, 1993; van Saane, Sluiter, Verbeek och 

Frings-Dresen, 2003; Harrison, Newman & Roth, 2006) och organisatoriskt 

engagemang (Tett & Meyer, 1993; Harrison et al. 2006) har ansetts vara faktorer som 

påverkar bl.a. personalomsättningen. Utan anställda finns det inget företag, vilket leder 

till frågan: vad är inte viktigare för ett företag som strävar efter framgång än att 

kvarhålla kompetent personal? Detta förespråkar forskning om arbetstillfredsställelse 

och organisatoriskt engagemang och därmed även osakligt bemötande.  

Då det tyder på att osakligt bemötande är kopplat till den anställdas arbetsrelaterade 

attityder, och de försämrade attityderna har konsekvenser för företaget (Bowling & 

Beehr, 2006; Nielsen & Einarsen, 2012), är det av intresse att ta reda på hur 

organisationer kan bekämpa processen där upplevt osakligt bemötande leder till 

försämrade arbetsrelaterade attityder. Men vilka faktorer är det som påverkar denna 

process? 

1.1 Problemområde 

Det har visat sig att vi vet relativt lite om själva processen och de mekanismer som får 

upplevandet av osakligt bemötande att utvecklas till negativa reaktioner bland de 

anställda (Parzefall & Salin, 2010). Till dessa outforskade frågeställningar hör bl.a. 

mekanismer som förklarar förhållandet mellan osakligt bemötande och de 

arbetsrelaterade attityderna. Tack vare den vidsträckta forskningen om de många 

formerna av osakligt bemötande (Bowling & Beehr, 2006; Hershcovis, 2011) har våra 

chanser att i ett tidigt skede känna igen osakligt bemötande på arbetsplatser ökat 

(Salin, 2013:91). Men eftersom osakligt bemötande fortfarande verkar förekomma på 

arbetsplatser (Lutgen-Sandvik et al. 2007; Einarsen et al. 2011), lyder en relevant fråga: 

kan individer och organisationer bekämpa osakligt bemötande på ett effektivare sätt 

ifall vår förståelse om processen hur upplevandet av osakligt bemötande utvecklas till 

försämrade attityder? Parzefall och Salin (2010) har lagt fram förslag på några av de 

variabler som kan förklara det möjliga sambandet mellan osakligt bemötande och de 

arbetsrelaterade attityderna. Dessa kan vara t.ex. uppfattat organisatoriskt stöd, 

upplevd organisatorisk rättvisa och brott mot det psykologiska kontraktet. Eftersom det 

inte finns speciellt mycket tidigare empirisk forskning om hur dessa variabler förklarar 

det möjliga sambandet mellan osakligt bemötande och utfallsvariablerna (Parzefall & 

Salin, 2010), har jag valt att koncentrera mig på effekten av brott mot det psykologiska 

kontraktet. Att förstå sig bättre på vad som påverkar och förklarar sambandet mellan 



 

 

3 

de undersökta faktorerna innebär att vi får en bättre bild av själva sambandet (Parzefall 

& Salin, 2010). 

Även den splittrade forskningen om olika former av osakligt bemötande kallar på 

centralisering av begreppet (Bowling & Beehr, 2006; Hershcovis, 2011). Osakligt 

bemötande har studerats under många olika termer, vilket leder till att mervärdet av de 

liknande forskningsresultaten kan ifrågasättas (Hershcovis, 2011). Därför ämnar jag 

behandla de olika formerna av osakligt bemötande under samma samlingsterm och 

analysera de olika variablerna och sambanden i enlighet med detta.  

Problemområdet för avhandlingen kan därmed definieras som förhållandet mellan 

osakligt bemötande på arbetsplatsen och arbetstagarnas arbetsrelaterade attityder. Jag 

vill ta reda på hur processen ser ut då det osakliga bemötandet resulterar i försämrade 

arbetsrelaterade attityder. För att kunna göra detta, utreder jag ifall brott mot det 

psykologiska kontraktet kan förklara sambandet mellan de undersökta variablerna.  De 

arbetsrelaterade attityderna som bildar fokusområdet för denna avhandling är 

arbetstillfredsställelse och det organisatoriska engagemanget. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att analysera sambandet mellan det osakliga bemötandet, 

som arbetstagaren stöter på inom ramen för sitt arbete, och dennas 

arbetstillfredsställelse och organisatoriska engagemang. Jag är ute efter att förklara 

relationen mellan dessa variabler: om det finns ett samband och hur det sambandet i så 

fall ser ut. För att kunna förklara hur sambandet ser ut, vill jag veta hur brott mot det 

psykologiska kontraktet eventuellt kan förklara det potentiella sambandet mellan de 

undersökta variablerna. Syftet med avhandlingen är alltså främst förklarande och målet 

med undersökningen är att visa hur viktigt det är för företag att ta itu med negativa 

personrelationer på arbetsplatsen, givet att det finns ett samband mellan de undersökta 

variablerna. Min avsikt är inte att binda resultaten av undersökningen till en specifik 

organisation, utan det finns ett intresse att kunna generalisera resultaten i en större 

utsträckning (Bryman & Bell 2011:163). Då följderna av det osakliga bemötandet och 

processen som leder till dessa följder avslöjas, kan vi både ingripa och förebygga 

liknande situationer såväl på en individuell, organisatorisk samt på en samhällelig nivå. 

Avhandlingen ämnar svara på följande forskningsfrågor: 

1. Finns det ett samband mellan osakligt bemötande på arbetsplatsen och den 

anställdas arbetstillfredsställelse och organisatoriska engagemang? 



 

 

4 

2. Kan brott mot det psykologiska kontraktet förklara det potentiella sambandet 

mellan det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna? 

Avhandlingen skrivs som en fristående undersökning till ett projekt lett av Denise 

Salin. Temat för projektet är Interpersonal relationships in the workplace: effects on 

job satisfaction and commitment. Projektet lett av Salin ingår i sin tur i ett större 

projekt av Finlands Akademi (nr. 266294). 

1.3 Avgränsningar 

Personrelationer kan delas upp i både positiva och negativa förhållanden. Jag har valt 

att i denna avhandling fokusera på det osakliga bemötandets effekt på 

arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska engagemanget. Jag kommer inte att dra 

några slutsatser om huruvida positiva personrelationer påverkar de undersökta 

variablerna. Därutöver tar avhandlingen endast upp den psykologiska växelverkan i ett 

förhållande och kommer inte att ta upp fysiskt hot eller våld som en del av relationen. 

Även om det osakliga bemötandet kan ha konkreta konsekvenser för den anställande 

organisationen (Bowling & Beehr, 2006), kommer huvudfokuset för avhandlingen att 

ligga vid de individuella följderna och attityderna. Därutöver kommer denna 

avhandling endast att ta upp de konsekvenser som det osakliga bemötandet har för 

själva offret, även om osakligt bemötande har visats ha en inverkan på de personer som 

bevittnar situationen och står offret nära (Lutgen-Sandvik et al. 2007; Salin, 2013:83-

86). En vidare avgränsning är tidsramen för det osakliga bemötandet. Avhandlingens 

syfte är att ta reda på hur de anställda blir bemötta i det nuvarande arbetsförhållandet, 

vilket betyder att jag inte kommer att ta ställning till tidigare eller framtida 

arbetsförhållanden. 

Personliga karaktärsdrag kan även påverka konsekvenserna som det osakliga 

bemötandet kan ge upphov till (Nielsen, Matthiesen & Einarsen, 2008; Vie, Glasø & 

Einarsen, 2011). I denna avhandling har jag ändå valt att koncentrera min analys på 

påverkande variabler på den organisatoriska nivån. Jag kommer således att endast i all 

korthet nämna de individuella skillnadernas inverkan på sambandet mellan osakligt 

bemötande och de arbetsrelaterade attityderna (kap. 2.4.3).  

Avhandlingen kommer inte heller att fördjupa sig i det potentiella sambandet mellan 

arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska engagemanget. Jag kommer att 

behandla dessa begrepp skilt och undersöka vilken effekt osakligt bemötande har på 

dem oberoende av varandra. 
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1.4 Definitioner 

Nedan har jag kort definierat de centralaste begreppen för denna avhandling. Alla 

begrepp diskuteras vidare i den teoretiska referensramen (kap. 2). 

Med interpersonella relationer avses främst professionella relationer mellan två 

eller flera personer. Många undersökningar om osakligt bemötande analyserar endast 

relationen mellan chefen och den underordnade (Zapf, Escartín, Einarsen, Hoel & 

Vartia, 2011), men min analys kommer att täcka olika nivåer av relationer, dvs. kommer 

jag att behandla alla de arbetsrelaterade förhållanden en anställd kommer i kontakt 

med: chefer på olika nivåer, medarbetare, underordnade och kunder.  

I denna avhandling används termen osakligt bemötande som en övergripande term 

för alla konflikter i en relation mellan två eller flera personer. På grund av att begreppet 

”trakasserier och annat osakligt bemötande” även förekommer i finsk lagstiftning 

(Finlex, 2002), har jag valt att utnyttja termen i min avhandling. De former av osakligt 

bemötande som denna avhandling omfattar har en bred definition: de varierar i styrka, 

intensitet, varaktighet och repetition. Handlingarna kan vara både fysiska eller icke-

fysiska, diskreta eller tydliga och medvetna eller omedvetna. 

Arbetsrelaterade attityder kan förklaras som den utvärdering som de anställda gör 

om sin arbetsgivare (Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007). De attityder som 

kommer att ligga i fokus i denna avhandling är arbetstillfredsställelse och 

organisatoriskt engagemang.  

Arbetstillfredsställelse är ett angenämt eller positivt känslomässigt tillstånd, som är 

ett resultat av att personen mottagit uppskattning för det arbete denna utfört eller de 

arbetserfarenheter personen upplevt. Arbetstillfredsställelse syftar på en individuell 

upplevelse och riktar sig snarare mot det förflutna och nuet än mot det som kommer att 

ske i framtiden. (Locke, citerad i Brown & Peterson, 1993:63) 

Organisatoriskt engagemang är ett mentalt tillstånd som kännetecknar den 

anställdas förhållande till organisationen och har följder för den anställdas beslut att 

fortsätta eller att avgå från organisationen. Det känslomässiga engagemanget kommer 

att ligga i huvudfokus för avhandlingen. Denna form av engagemang innebär att en 

person identifierar sig med organisationen och känner sig känslomässigt bunden till 

den och stannar kvar av fri vilja. Det känslomässiga engagemanget utvecklas som ett 

resultat av erfarenheter på arbetsplatsen som tillfredsställer dennas behov och/eller 

motsvarar dennas värderingar. (Meyer & Allen, 1991) 
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Då en person anställs av ett företag inrättas ett skriftligt arbetskontrakt. Samtidigt 

uppstår även ett psykologiskt kontrakt mellan den anställda och organisationen 

(Rousseau, 1989). Detta kontrakt består av antaganden om ömsesidiga skyldigheter 

mellan de två parterna (Rousseau, 1989) och av en subjektiv övertygelse om att ett löfte 

har gjorts och att båda parterna är överens om vad som ingår i kontraktet (Robinson & 

Rousseau, 1994). Kontraktet är alltså subjektivt till sin natur och handlar om 

uppfattningar och övertygelser (Rousseau, 1989), vilket innebär att parterna som ingår 

kontraktet kan ha väldigt olika syner på dess innehåll och vad man kommit överens om. 

Ett brott mot det psykologiska kontraktet inträffar då den ena parten upplever 

att den andra parten inte lyckats fullborda ett löfte som denna gett (Rousseau, 1989; 

Robinson & Rousseau, 1994). 

1.5 Avhandlingens struktur 

Min avhandling är indelad enligt typisk kutym i den teoretiska och den empiriska 

delen. Teoridelen bygger upp informationsbasen som hjälper mig att ställa upp de 

hypoteser som jag därefter testar och analyserar i den empiriska delen. 

Det första kapitlet fungerar som en introduktion till avhandlingens tema och vad den 

kommer att fokusera på. I följande kapitel kommer jag att bygga upp den teoretiska 

referensramen. Med hjälp av tidigare forskning kommer jag att presentera de för 

undersökningen relevanta begreppen: osakligt bemötande, arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang och till sist den förklarande mekanismen brott mot det 

psykologiska kontraktet. Efter att jag presenterat de centrala begreppen, stöder jag mig 

på den existerande litteraturen och ställer upp hypoteser om hur jag antar att de 

potentiella sambanden mellan variablerna kommer att se ut. 

Då jag byggt upp basen till undersökningen i form av en tillräckligt heltäckande 

referensram och genomgång av tidigare forskning, presenterar jag den valda metoden 

för min datainsamling. I metodkapitlet beskriver jag hur datainsamlingen tagit form, 

argumenterar för den valda metoden och diskuterar bl.a. undersökningens reliabilitet 

och validitet. I därpå följande kapitel, kapitel fyra, presenterar jag undersökningens 

resultat, vilket leder till att mina hypoteser kan godtas eller förkastas. I det avslutande 

kapitlet utför jag en grundlig diskussion om undersökningsresultaten och förankrar 

resultaten i den presenterade litteraturen. Kapitlet avslutas med de sammanfattande 

kommentarerna, en kritisk diskussion angående slutsatserna och förslag till vidare 

forskning. 



 

 

7 

2 REFERENSRAM 

Grunden till avhandlingens referensram byggs på tidigare forskning om avhandlingens 

fokusområden: osakligt bemötande, arbetstillfredsställelse, det organisatoriska 

engagemanget och brott mot det psykologiska kontraktet. På basis av 

litteraturgenomgången ställer jag upp hypoteser för hur jag tror att förhållandena 

mellan variablerna ser ut. Hypoteserna presenteras sammanfattningsvis i slutet av 

kapitlet. 

Inledningsvis presenterar jag litteratur angående osakligt bemötande och de olika 

konflikter och beteendemönster som termen innefattar inom ramen för denna 

avhandling. Vidare redogör jag för de arbetsrelaterade attityderna, 

arbetstillfredsställelse och det organisatoriska engagemanget. Avslutningsvis 

presenterar jag den förklarande variabeln brott mot det psykologiska kontraktet. Mot 

slutet av kapitlet kommer jag kort att diskutera den enskilda individens och 

sammanhangets inverkan på mottagligheten av osakligt bemötande. Kapitlet avslutas 

med en kort sammanfattning av referensramen och hypoteserna. Ur figur 1 framgår hur 

jag antar att de undersökta faktorerna förhåller sig till varandra. 

 

 

 Tänkbara förhållanden mellan de undersökta variablerna Figur 1
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2.1 Osakligt bemötande 

I denna avhandling används begreppet osakligt bemötande som en samlingsterm för 

olika negativa sociala handlingar på arbetsplatsen. Begreppet omfattar arbetsrelaterade 

och personliga former av trakasserier samt social stigma och exkludering. De 

beteenden som faller under paraplybegreppet osakligt bemötande och som jag valt att 

redogöra för i detta kapitel kommer att kännetecknas av olika allvarlighetsgrader, 

frekvenser och varaktigheter. Detta innebär att jag inte ställer specifika krav på 

beteendets varaktighet eller frekvens, till skillnad från t.ex. mobbningslitteraturen. 

Historiskt sett har affärsvärlden ansetts främja artigt umgänge, där förhållanden 

tidigare karaktäriserades av formellt beteende och distans, men även av vänlighet och 

artighet (Andersson & Pearson, 1999). Men redan på 1990-talet har forskare ansett att 

även affärsvärlden börjat avspegla den allmänna trenden i samhället genom att präglas 

allt starkare av informellt beteende, som i sin tur ger mer utrymme för ohövlighet 

(ibid). Baron & Neuman (1996) hävdade redan för närmare 20 år sedan att stora 

förändringar inom organisationen, så som nedskärningar och arbetskraftens ökade 

mångfald, kan skapa omständigheter som främjar uppkomsten av olika former av 

aggression på arbetsplatsen. Det första decenniet på 2000-talet har därmed varit en 

blomstringstid för undersökningar inom området av icke-fysiskt och diskret osakligt 

bemötande av arbetstagare på arbetsplatser (Cortina, 2008). Fenomenet har också fått 

uppmärksamhet bland beslutsfattarna och blivit erkänt så till vida att det i 

Arbetarskyddslagen, 4 kap 18 §, står uttryckligen att ”arbetstagaren skall på 

arbetsplatsen undvika trakasserier och annat osakligt bemötande som riktar sig mot 

andra arbetstagare och som medför olägenheter eller risker för deras säkerhet eller 

hälsa” (Finlex, 2002). Även om osakligt bemötande nämns i lagstiftningen, estimerades 

det år 2009 att ca 6 % av alla anställda i Finland upplever att de utsätts för mobbning 

eller psykiskt våld på arbetsplatsen (Arbetshälsoinstitutet, 2010:80-81). År 2012 var 

andelen 4 %, men då kom det också fram att 13 % av respondenterna hade känt sig 

utsatta för mobbning eller psykiskt våld tidigare, men inte gjorde det just då 

(Arbetshälsoinstitutet, 2013:80-81). Om var sjätte finländare någon gång under sin 

arbetskarriär upplevt sig ha blivit utsatt för osakligt bemötande, är det definitivt värt 

att studera fenomenet. Dessutom kan offrets reaktion på det osakliga bemötandet 

riktas även mot organisationen, ifall denna upplever att organisationen är delvis 

ansvarig för att det osakliga bemötandet över huvudtaget förekommer (Bowling & 

Beehr, 2006; Nielsen & Einarsen, 2012). För att undvika sådana följder, är det även i 
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organisationens intresse att minska det osakliga bemötandet och dess effekter på 

arbetsplatsen.  

Att osakligt bemötande på arbetsplatsen fått allt mer uppmärksamhet under de senaste 

decennierna (Lutgen-Sandvik et al. 2007; Bowling & Beehr, 2006; Cortina, 2008; 

Hershcovis, 2011) betyder inte nödvändigtvis att det som ett fenomen är nytt. Innan 

1900-talet, då maskiner var de viktigaste produktionsfaktorerna på så gott som alla 

arbetsplatser, ansågs de anställda vara utbytbara delar av en produktionsmaskin och så 

gott som ingen uppmärksamhet fästes vid deras välmående (Danna & Griffin, 1999). 

Därefter har utvecklingen gått vidare och vi har börjat fästa uppmärksamhet vid hur de 

anställda behandlas och mår på arbetsplatsen. I dagens läge finns det lagstadgade 

föreskrifter om de flesta påtagliga faktorer som har med en anställning att göra. 

Allteftersom de fysiska arbetsförhållanden förbättrats och det blivit allt viktigare att 

hålla kvar specifika anställda samtidigt som ersättandet av nyckelpersoner blivit allt 

svårare, fäster vi mer och mer uppmärksamhet vid andra faktorer som kan påverka de 

anställdas arbetsrelaterade välmående. 

Enligt modellen som Danna och Griffin (1999) presenterar påverkar 

personrelationerna på arbetsplatsen de anställdas arbetsrelaterade välmående. 

Förhållandet med chefer och medarbetare är potentiella stressfaktorer och enligt 

författarna har stress påvisats ha en effekt på individens hälsa och välmående. 

Modellen hävdar vidare att den anställdas välmående på arbetsplatsen har följder både 

för den enskilda individen, som t.ex. fysiska och psykiska konsekvenser, men även för 

organisationen som individen arbetar för, som t.ex. konsekvenser för produktiviteten 

och den anställdas närvaro på arbetsplatsen. Detta ökar betydelsen av och intresset för 

att undersöka personrelationerna och därmed även osakligt bemötande på 

arbetsplatsen.  

Det är ytterst viktigt att ta extremt aggressivt beteende och fysiskt våld på arbetsplatser 

på allvar, men så pass extrema handlingar är bara en bråkdel av de konflikter som kan 

uppstå på en arbetsplats. Enligt Baron & Neuman (1996) är de mest återkommande 

negativa handlingarna snarare verbala, indirekta och passiva än fysiska, direkta eller 

aktiva. Författarna understryker vikten av att ta den mer påtagliga formen av 

aggression och dess konsekvenser på allvar, men eftersom den mer subtila typen av 

aggression och negativa handlingar förekommer i betydligt högre grad inom 

organisationer, borde allt mer forskning allokeras till den senare. På grund av detta 

kommer jag i denna avhandling att fördjupa mig främst i den mer diskreta formen av 

osakligt bemötande. 
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Osakligt bemötande har blivit ett populärt ämne att forska i under de senaste 

decennierna, men däremot har forskningen varit väldigt splittrad (Hershcovis, 2011). 

Mitt mål i denna avhandling är att försöka sammanföra de olika konstruktionerna som 

osakligt bemötande delats upp i under ett s.k. paraplybegrepp. 

2.1.1 Den splittrade forskningen om osakligt bemötande 

Osakligt bemötande har studerats under många olika namn (Bowling & Beehr, 2006; 

Hershcovis, 2011) och därmed finns det många olika termer i den existerande 

litteraturen som faller inom ramen för begreppet osakligt bemötande, som den är 

definierad i denna avhandling. Bland dessa beteendemönster finns bl.a. mobbning, 

ohövlighet, social underminering, aggression och våld på arbetsplatsen, känslomässiga 

övergrepp, diskriminering, hämndlystet beteende, kontraproduktivt beteende och 

trakasserier av olika slag (Hershcovis, 2011). Även om alla dessa olika konstruktioner 

och begrepp kännetecknas av karaktäristiska drag, påpekar Hershcovis (2011) att de 

sammanfaller avsevärt med varandra, både då man tar hänsyn till definitionerna men 

även måttsystemen. Detta innebär att det redan nu finns många överlappande 

konstruktioner som dessutom för det mesta undersöker samma relationer (Spector & 

Fox, 2005; Hershcovis, 2011). Ett specifikt beteende kan definieras på olika sätt, 

beroende på observatörens perspektiv (Spector & Fox, 2005:155). De konkreta 

definitionerna på känslomässigt övergrepp (eng. emotional abuse) och 

arbetsplatsmobbning (som har undersökts under termerna workplace bullying och 

mobbing) skiljer sig från varandra, men på grund av överlappningen kan en viss 

händelse klassificeras både som t.ex. verbal aggression, ett emotionellt övergrepp samt 

som mobbning (ibid). Detta tyder på att forskningen om osakligt bemötande har blivit 

alltför fragmenterad och då kan man ställa sig frågan om hur mycket värde de åtskilda 

konstruktionerna medför till vår kunskap om osakligt bemötande (Hershcovis, 2011). 

Allt detta understryker vikten i att i viss mån sammanföra de olika konstruktionerna 

under ett och samma samlingsbegrepp, vilket är något jag försöker åstadkomma i 

denna avhandling. 

I de följande styckena kommer jag att lyfta fram både saker som förenar forskningen 

om osakligt bemötande och aspekter som karaktäriserar vissa konstruktioner. Avsikten 

är att på ett så övertygande sätt som möjligt presentera de sammansatta negativa 

handlingarnas effekt på de anställdas arbetsrelaterade attityder. Mycket utrymme 

kommer att ges åt forskning om arbetsplatsmobbning, eftersom det är en av de mest 

undersökta formerna av osakligt bemötande. Mobbningslitteraturen kommer att 
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kompletteras med exempel på andra former av osakligt bemötande. Jag kommer 

speciellt att lyfta fram beteendemönster av olika styrkor. 

2.1.1.1 Mobbningslitteraturen 

En av de enskilt mest undersökta formerna av osakligt bemötande är 

arbetsplatsmobbning. Einarsen et al. (2011) definierar mobbning på arbetsplatsen som 

en kedja av händelser där en person återkommande blir illa behandlad och utsatt för 

interpersonell aggression av chefer, medarbetare eller underordnade. Detta innebär att 

mobbning alltid är en riktad handling mot en eller flera personer. Dessutom är 

mobbning alltid en medveten handling av negativ natur, vilket gör att det kan klassas 

som en form av kontraproduktivt beteende. Arbetsplatsmobbning tar i beaktande olika 

personförhållanden inom organisationer, vilket betyder att forskningen inte 

koncentrerar sig enbart på förhållandet mellan t.ex. chefen och den underordnade. 

Däremot exkluderar definitionen utomstående personer, som t.ex. kunder (Hershcovis, 

2011). Einarsen, Hoel och Notelaers (2009) understryker vikten av att det mötta 

beteendet är återkommande under en längre tidsperiod. Vidare har denna tidsperiod 

definierats som åtminstone sex månader lång (Leymann, 1996; Lutgen-Sandvik et al., 

2007). Fastän det inte finns ett exakt upplägg på vilka handlingar som är 

arbetsplatsmobbning (Nielsen & Einarsen, 2012), finns det ändå vissa 

beteendemönster som ofta förekommer inom ramen för mobbningslitteraturen: bl.a. 

förödmjukande, hotfullt beteende och uppskrämmandet eller bestraffning av en 

person. Dessa enskilda handlingar är alla oönskade på en arbetsplats, men det är just 

kombinationen, systematiken och varaktigheten i händelserna som gör att en person 

kan anses bli utsatt för mobbning. För att klassificeras som mobbning måste 

erfarenheten uppfylla kraven på intensitet, repetition, varaktighet och ojämlik 

maktfördelning (Lutgen-Sandvik et al., 2007).  Mobbningsforskarna är stort sett 

överens om vissa kriterier som skall uppfyllas för att en person kan anses vara utsatt för 

mobbning: personen måste bli utsatt för åtminstone två former av negativa handlingar, 

handlingarna måste förekomma regelbundet (oftast på veckobasis) och över en längre 

tidsperiod (åtminstone sex månader). Vidare förutsätter en mobbningssituation att 

offret av en eller annan orsak känner sig ha svårt att värja sig mot det skadliga 

beteendet eller ta sig ut ur situationen, vilket ofta kallas en ojämn maktfördelning, där 

förövaren har mer makt än offret, antingen uttryckligen eller psykologiskt (Einarsen et 

al., 2009). Därmed kan mobbning på arbetsplatsen anses vara fientliga 

personrelationer i konstant utveckling (Leymann, 1996), snarare än diskreta och 

osammanhängande händelser.  
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Inom mobbningslitteraturen (bl.a. Einarsen et al., 2009) har man vidare delat upp 

begreppet i direkt och indirekt mobbning samt arbetsrelaterad mobbning och 

personrelaterad mobbning. Vid direkt mobbning använder sig förövaren av 

anklagelser, verbala övergrepp och offentlig förnedring, medan vid indirekt mobbning 

utnyttjas ryktesspridning, skvallrande och utfrysning. Till arbetsrelaterad mobbning 

hör t.ex. ett ihärdigt kritiserande av en persons arbetsinsatser, eller givandet av för 

många, för få eller för simpla arbetsuppgifter. Skvallerspridning, utfrysning och att 

antyda att en person inte är mentalt stabil anses som personrelaterad mobbning. 

Statistik visar att mobbning är ett allvarligt problem bland anställda runtom i världen. 

Lutgen-Sandvik et al. (2007) kom fram till att 28 procent av de amerikanska anställda 

har utsatts för två negativa handlingar minst en gång i veckan under de senaste sex 

månaderna och att 9,4 procent ansåg sig själv vara offer för arbetsplatsmobbning. 

Leymann (1996) ansåg på basis av en undersökning genomförd i Sverige att en 

fjärdedel av alla anställda kommer någon gång under sin karriär att utsättas för 

arbetsplatsmobbning. I en finsk undersökning utförd av Arbetshälsoinstitutet var 

siffrorna lite blygsammare, men det visade sig att det även förekommer mobbning hos 

oss. Det estimerades att ca 4-6 % av alla anställda i Finland upplever att de utsätts för 

mobbning eller psykiskt våld på arbetsplatsen (Arbetshälsoinstitutet, 2010:80-81; 

Arbetshälsoinstitutet, 2013:80-81). Dessutom har 13 % av respondenterna känt sig 

utsatta för mobbning eller psykiskt våld tidigare, men inte just vid 

undersökningstidpunkten (Arbetshälsoinstitutet, 2013:80-81). Fastän det redan finns 

en hel del tidigare forskning inom ämnet (Lutgen-Sandvik, 2007), påvisar dessa siffror 

behovet av att vidare undersöka fenomenet, så att vi kan förebygga följderna som 

mobbning ger upphov till. Däremot anser Einarsen et al. (2009) att mobbning sett både 

från ett teoretiskt, logiskt samt empiriskt perspektiv är ett inte så ofta förekommande 

fenomen och att speciellt de grovaste formerna av mobbning är relativt sällsynta. 

Mobbning skall ändå inte förbises som ett fenomen som bara få blir utsatta av. 

Perspektivet är beroende av hur beteendet definieras och mäts. Definitionen av 

mobbning ställer strikta krav på beteendets varaktighet, frekvens och intensitet, vilket 

leder till att få personer kan klassas som mobbningsoffer. Däremot finns det en större 

mängd människor som blir utsatta för osakligt beteende av lägre varaktighet, frekvens 

och intensitet. Dessa personer kan kanske inte klassas som mobbningsoffer, men kan 

däremot anses vara utsatta för osakligt bemötande, så som den är definierad i denna 

avhandling.  
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Att mobbning är ett populärt undersökningsområde råder det ingen tvekan om. Redan 

för snart 30 år sedan påvisades det att arbetsplatsmobbning har allvarliga följder för 

den enskilda individen och för organisationen. Dessa följder medför sedan stora 

kostnader för samhället (Leymann, 1996; Einarsen et al., 2009). Fastän den enskilda 

individens välmående redan är viktigt i sig, finns det bevis på att följderna av mobbning 

snabbt kan uppgå till stora finansiella kostnader för de organisationer där mobbning 

äger rum (Salin, 2013:76). Dessutom kan mobbningens inverkan på individens hälsa 

och välmående framkalla kostnader för organisationerna på lång sikt (Nielsen & 

Einarsen, 2012). Denna sammankoppling torde säkerställa ett vidsträckt intresse från 

alla olika aktörer i samhället att hitta lösningar till och sätt att förebygga 

arbetsplatsmobbning och dess konsekvenser. 

För att kunna råda bot på problemet är det ytterst viktigt att ta redan på hur mycket 

mobbning som egentligen förekommer och vem som hör till riskgruppen. För att kunna 

undersöka mobbningens utsträckning, har Einarsen et al. (2009) utvecklat ett 

frågeformulär om mobbning: Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R). Frågorna 

är vidarebearbetande från det ursprungliga frågeformuläret, NAQ, som utvecklades för 

över ett decennium sedan (Lutgen-Sandvik et al., 2007). Vissa frågor i avhandlingens 

enkät är baserade på NAQ-R och jag kommer att beskriva dem mer ingående i 

metodkapitlet (kap. 3.3.2.2).  

För att klassas som mobbning, krävs det både intensitet (mer än en negativ handling 

under en viss tidsperiod), regelbundenhet och långvarighet. Detta tyder på att 

mobbning är en av de konstruktionerna av osakligt bemötande med strängaste 

definitionen. I nästa stycke presenterar jag ett annat sätt att klassificera osakligt 

bemötande. 

2.1.1.2 Andra relaterade begrepp 

Som bekant har osakligt bemötande undersökts under många andra termer utöver 

mobbning. En modell som delar upp olika beteendemönster i hierarkiska nivåer 

utvecklades av Lutgen-Sandvik et al. (2007). Modellen delar in fenomen som kan 

klassificeras som skadlig kommunikation och skadligt beteende i tre riktgivande 

hierarkiska nivåer: den övergripande nivån av fenomen (eng. superordinate 

phenomena), mellannivån (eng. intermediate phenomena) och den underordnade 

nivån (eng. subordinate phenomena). Detta har gjorts för att underlätta kartläggningen 

och öka förståelsen för hur de olika fenomenen samspelar med varandra. Modellen 
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visar tydligt hur de olika beteendemönstren och konstruktionerna sammanfaller med 

varandra. 

De övergripande fenomenen är generella beteendemönster, som innefattar ett brett 

spektrum av skadliga handlingar på arbetsplatsen. Skillnaden mellan de övergripande 

fenomenen och de två andra nivåerna av negativa handlingar är att övergripande 

fenomen inte alltid riktas mot enskilda individer eller grupper av individer, utan kan 

även riktas mot organisationen i största allmänhet och på det sättet försämra 

atmosfären för alla anställda på arbetsplatsen. Ett av de övergripande fenomenen är 

bl.a. kontraproduktivt beteende (eng. counterproductive work behavior). 

Traditionellt har forskningen om olika beteendemönster på arbetsplatsen främst 

fördjupat sig i faktorer som leder till ett effektivt arbetssätt för de anställda, fastän 

ineffektivitet och destruktiva handlingar möts på nästan varje arbetsplats (Spector & 

Fox, 2005: 151). Kontraproduktivt beteende på arbetsplatsen definieras som medvetna 

handlingar för att skada organisationer eller deras intressenter, som t.ex. medarbetare, 

chefer eller kunder (Spector & Fox, 2005:151). Därför kan både de anställdas och 

organisationens välmående förbättras genom att reda ut situationer som kan leda till 

kontraproduktivt beteende. Kontraproduktivt beteende behöver alltså inte alltid riktas 

mot en specifik individ eller grupp av individer, utan kan också riktas mot hela 

organisationen (Hershcovis, 2011). Därför har t.ex. Bowling och Beehr (2006) uteslutit 

kontraproduktivt beteende från sin modell om osakligt bemötande. De 

beteendemönster som brukar anses höra till kontraproduktivt beteende är fientlighet, 

fysisk och verbal aggression, sabotage, stöld och tillbakadragande beteende, som t.ex. 

frånvaro, förseningar och personalomsättning.  Viktigt att notera är att 

kontraproduktivt beteende alltid handlar om medvetna val att handla på ett specifikt 

sätt och att beteendet ofta döljs av både gärningsmannen och det möjliga offret 

(Spector & Fox, 2005:152;170). 

Till karaktären hos fenomen på mellannivån i Lutgen-Sandvik et al. (2007) modellen 

hör att dessa beteendemönster faller inom ramen för de övergripande fenomenen och 

innefattar begrepp för både generella och specifika former av negativa handlingar. 

Generella former av negativa handlingar på arbetsplatsen är mobbning, känslomässiga 

övergrepp, trakasserier på allmän nivå och att på ett psykiskt sätt behandla någon illa. 

Specifika former av övergrepp på arbetsplatsen är sexuella övergrepp eller trakasserier 

på grund av offrets etniska bakgrund och andra former av specifik diskriminering, på 

basis av t.ex. ålder, kön, ras, handikapp, etc. I praktiken sammanfaller de generella och 

specifika formerna av negativa handlingar ofta. Mobbning på arbetsplatsen, som 
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presenterades i det föregående delkapitlet, är alltså ett fenomen på mellannivån i denna 

modell.  

Fenomen på mellannivån i den hierarkiska pyramiden byggs upp av en kombination 

underliggande fenomen. Till dessa underliggande fenomen hör bl.a. ohövlighet (eng. 

incivility), som varit ett populärt föremål för olika undersökningar under det senaste 

decenniet (bl.a. Andersson & Pearson, 1999; Caza & Cortina, 2007). Andersson & 

Pearson (1999) definierar ohövlighet på arbetsplatsen som avvikande beteende av låg 

intensitet med mångtydig avsikt att skada offret. Denna behandling sker i strid med de 

normer för ömsesidig respekt som existerar på arbetsplatsen och beteendet 

karaktäriseras av oförskämdhet och oartighet och påvisar brist på hänsyn till 

medmänniskorna. Författarna understryker vikten av artig växelverkan i en värld där 

umgänget på arbetsplatsen påverkas i allt högre grad av komplicerade förhållanden till 

chefer, medarbetare och underordnade. Definitionen för ohövlighet understryker alltså 

att avsikten är mångtydig, vilket skiljer denna konstruktion från mången annan 

(Hershcovis, 2011).  Som en enskild händelse kan ohövlighet anses vara en relativt mild 

variant av osakligt bemötande, men kombinerat med andra former av negativa 

handlingar kan den leda till mer konkreta och extrema beteendemönster, som 

aggressivitet och fysiskt våld (Baron & Neuman, 1996; Andersson & Pearson, 1999). 

Ifall denna kombination av negativa handlingar blir en varaktig situation, där en 

person upplever att den systematiskt utsatts för osakligt bemötande, handlar det om 

arbetsplatsmobbning (Lutgen-Sandvik et al. 2007; Einarsen et al. 2009).  

2.1.2 Osakligt bemötande som ett paraplybegrepp 

I de föregående styckena har jag kort presenterat en del av litteraturen om de olika 

formerna av osakligt bemötande. Splittringen är stor, och utrymmet i denna avhandling 

räcker inte till att presentera de olika teorierna, ens i all korthet. Jag ämnar däremot 

knyta ihop forskningen under ett och samma paraplybegrepp, och som hjälp för att 

klara av det utnyttjar jag en modell utvecklad av Hershcovis (2011). 

Splittringen av forskningen om osakligt bemötande har kritiserats starkt av flera 

forskare (Bowling & Beehr, 2006; Hershcovis, 2011). Enligt Hershcovis (2011) är 

skillnaderna mellan de olika koncepten främst antaganden om definitionerna och 

föreställningarna. Enligt henne har forskarna inte klarat av att mäta de faktorer, som 

t.ex. varaktigheten, avsiktligheten samt intensiteten, som karaktäriserar de olika 

konstruktionerna.  Resultatet är att det finns massvis med forskning om osakligt 
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bemötande under olika namn, men med liknande måttsystem (ibid). Forskningen 

koncentrerar sig på liknande om inte samma utfall och får därmed liknande resultat.  

Bowling & Beehr (2006) har gjort upp en modell där de försöker sammanföra de olika 

konstruktionerna under samma samlingsterm (något som de kallar ”workplace 

harassment”). Forskarna har antagit i sin analys att de olika konstruktionerna i stor 

utsträckning är likadana och att forskningen om osakligt bemötande bara skett under 

olika rubriker, men att all forskning ändå handlar om samma händelser och processer. 

Hershcovis (2011) har använt Bowling och Beehrs (2006) modell som utgångspunkt, 

men utvecklat den vidare eftersom hon vill poängtera att det finns både olikheter och 

likheter mellan de olika begreppen (Hershcovis, 2011). Hershcovis (2011) modell om 

osakligt bemötande (Hershcovis kallar det ”workplace aggression”) presenteras i figur 

2. Tanken bakom modellen är samma som i den ursprungliga modellen, att förena de 

olika konstruktionerna så att forskningen bättre skulle kunna svara på de frågor som vi 

inte ännu fått svar på. Det som skiljer de två modellerna åt är att den senare tagit i 

beaktande de olika begreppens särskilda karaktärsdrag och implementerat dem i 

modellen. Karaktärsdragen raderas dock från definitionerna av de olika 

konstruktionerna och används istället som modererande faktorer i processen. 

Moderatorerna förklarar när, varför och hur osakligt bemötande påverkar olika utfall. 

Det finns även olika medlare av det osakliga bemötandet. En av de mellankommande 

variablerna kunde vara brott mot det psykologiska kontraktet, vilken jag markerat i 

figuren. Det finns många olika utfall som kan undersökas, av vilka 

arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska engagemanget faller under kategorin 

attityder. Jag har markerat dessa variabler för att tydliggöra deras placering i modellen. 

En av utmaningarna för modellen är bl.a. hur väl forskarna klarar av att enas om att 

använda endast en term för hela konstruktionen, eftersom många begrepp har en 

forskningsbakgrund på flera decennier (Hershcovis, 2011). 
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 Osakligt bemötande som ett paraplybegrepp, baserad på Hershcovis (2011) Figur 2

 

I denna avhandling har jag valt att behandla osakligt bemötande som ett 

paraplybegrepp, och har valt att använda Hershcovis (2011) modell som riktlinje. Det 

är motiverat att använda denna modell som bas för min egen definition av osakligt 

bemötande eftersom den tar hänsyn till alla de olika formerna av osakligt bemötande. 

De specifika karaktärsdragen från olika former av osakligt bemötande är anpassade i 

modellen som modererande faktorer. Detta motsvarar min egen definition på osakligt 

bemötande, eftersom jag inte tar ställning till vare sig frekvens, varaktighet eller 

intensitet i själva definitionen. Mobbningslitteraturen är en viktig del av all forskning 

om osakligt bemötande, eftersom arbetsplatsmobbning har undersökts i förhållande till 

så många orsaks- och utfallsvariabler. Den faller också under paraplybegreppet, liksom 

gör alla de andra konstruktionerna.  

I detta delkapitel har jag presenterat olika beteendemönster som kan klassas som 

osakligt bemötande och kommit fram till hur jag definierar paraplybegreppet osakligt 

bemötande. I de följande delkapitlen kommer jag att analysera de övriga relevanta 

variablerna, dvs.  medlaren, den förklarande variabeln, och utfallen. 
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2.2 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är den första utfallsvariabeln som presenteras. Det har ägnats 

många böcker, artiklar och bokkapitel åt konceptet arbetstillfredsställelse (eng. job 

satisfaction) och forskare har genom åren försökt ta reda på både vad det är som ger 

upphov till fenomenet och hur det påverkar andra arbetsrelaterade utfall (Brown & 

Peterson, 1993; Baker, 2011). Speciellt arbetstillfredsställelsens möjliga effekt på de 

anställdas beteende har garanterat fenomenet ett stort intresse bland forskare. Men 

även om forskarna alltsedan 1970-talet verkar vara ense om definitionen av 

arbetstillfredsställelse, finns det ingen konsensus om vad det är som leder till 

arbetstillfredsställelse och vilken påverkan arbetstillfredsställelse i sin tur har på andra 

relaterade utfall och attityder. Styrkan, signifikansen och allmängiltigheten av 

förhållanden som gäller arbetstillfredsställelse på ett allmänt plan har diskuterats 

redan i decennier (Brown & Peterson, 1993). Under årens lopp har det kommit fram 

många avvikande åsikter om variabler som korrelerar med arbetstillfredsställelse. 

Detta leder utan tvekan till att fenomenet fortfarande efter alla dessa år åtnjuter stor 

uppmärksamhet bland forskare. 

Locke (citerad i Brown & Peterson, 1993:63) definierade arbetstillfredsställelse redan 

år 1976 som ett angenämt eller positivt känslomässigt tillstånd, som är ett resultat av 

att personen mottagit uppskattning för det arbete denna utfört eller de 

arbetserfarenheter personen upplevt. Locke skiljde vidare på arbetstillfredsställelse och 

moral, eftersom arbetstillfredsställelse syftar främst på en individuell upplevelse och 

riktar sig snarare mot det förflutna och nuet än mot det som kommer att ske i 

framtiden. 

Arbetstillfredsställelse har undersökts både uppdelat i olika delmoment och som ett 

övergripande mått (Brown & Peterson, 1993). En uppdelning har gjorts t.ex. mellan 

inre och yttre arbetstillfredsställelse. Baker (2011) beskriver tre olika infallsvinklar som 

forskare haft i sina undersökningar om vad som ger upphov till arbetstillfredsställelse: 

fokus på arbetsuppgifterna, fokus på den sociala omgivningen och fokus på individens 

benägenhet att forma arbetserfarenheterna i enlighet med de egna behoven och 

attityderna. Dessa tre forskningsområden kan summeras som den fysiska/tekniska 

synvinkeln, den interpersonella/sociala synvinkeln och den individuella synvinkeln. 

van Saane et al. (2003) har däremot identifierat flera olika faktorer som forskare 

använt för att kunna mäta arbetstillfredsställelse i sina undersökningar. De 

identifierade faktorerna är: arbetsuppgifternas innehåll, självständighet, personlig 
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utveckling, finansiella belöningar, möjlighet till befordran, chefen (bl.a. stöd och 

erkännande från chefen eller känslan av att bli rättvist behandlad), kommunikation, 

medarbetare (bl.a. professionella relationer med medarbetarna), arbetets 

meningsfullhet och belastning (bl.a. sociala problem, interpersonella konflikter eller 

stress) samt arbetets krav (bl.a. ofrivilligt utförande av extra arbetsuppgifter, 

strukturell komplexitet eller emotionellt engagemang). Dessa faktorer faller grovt sett 

under de två förstnämnda inriktningarna, som båda utgår från organisationens och 

arbetsuppgifternas synvinkel. Det sistnämnda synsättet utgår däremot från den 

anställdas synvinkel och betonar individens personliga inställningar, som formar 

dennas uppfattningar och beteende. De fysiska och de sociala arbetsrelaterade 

variablerna verkar vara lättare att mäta, men det innebär inte att man kan bortse från 

individens egenskaper som en möjlig påverkande variabel då arbetstillfredsställelse 

diskuteras (Baker, 2011).  

Bland de faktorer som van Saane et al. (2003) identifierat som mått på 

arbetstillfredsställelse finns det några som är av speciellt intresse för denna avhandling. 

De sociala relationernas inverkan och arbetets meningsfullhet och belastning kommer 

att ha en stor roll i denna studie. Många tidigare studier som undersöker den 

interpersonella aspekten tar endast i beaktande den anställdas växelverkan med en 

överordnad (Baker, 2011). Därmed finns det utrymme för undersökningar som även 

uppmärksammar den anställdas övriga relationer. 

Arbetstillfredsställelse är ett rätt så entydigt koncept, och forskare är relativt ense om 

definitionen på begreppet. Däremot finns det olika teorier om vad som ger upphov till 

arbetstillfredsställelse och vad som är utfallen av det. I denna avhandling kommer jag 

att undersöka ifall det finns ett samband mellan osakligt bemötande och 

arbetstillfredsställelse och ifall det sambandet kan förklaras med brott mot det 

psykologiska kontraktet. Arbetstillfredsställelse och dessa samband kommer att 

diskuteras vidare i kapitel 2.4. 

2.3 Organisatoriskt engagemang 

Den andra arbetsrelaterade attityden som undersöks i denna avhandling är 

organisatoriskt engagemang. I dagens läge, där personer som hör till generation Y 

uppskattar frihet och inte nödvändigtvis längre är intresserade av att tillbringa hela sin 

karriär vid en och samma organisation (Cennamo & Gardner, 2008), kan ett företag 

som lyckas binda sina anställda på en emotionell nivå till företaget kamma hem 
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vinsten. Detta kan vara en av orsakerna till att många företag blivit allt mer måna om 

att kvarhålla kompetent personal. Detta upplägg försäkrar ett forskningsintresse både 

för faktorer som lockar fram organisatoriskt engagemang och för följderna av 

fenomenet. Organisatoriskt engagemang har studerats allra flitigast i koppling till just 

anställningsvaraktighet och personalomsättning (Meyer & Allen, 1991). 

Traditionellt har forskning om organisatoriskt engagemang delats i två olika läger: 

forskning som riktat sig mot attitydmässigt engagemang (eng. attitudinal commitment) 

och forskning om beteendemässigt engagemang (eng. behavioral commitment) (Meyer 

& Allen, 1991). Attitydmässigt engagemang anses vara en attityd och ett mentalt 

tillstånd, vilket betyder att huvudintresset har legat vid att utreda både faktorer som 

framkallar engagemang och de beteendemässiga konsekvenserna av detta engagemang. 

Beteendemässigt engagemang anses däremot vara ett beteende och forskningen har 

riktats mot att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar upprepningen av ett visst 

beteende och vilken verkan beteendet har på ändringar i attityder. Meyer och Allen 

(1991) tog steget vidare och formade en ny modell, som främst baserar sig på det 

attitydmässiga engagemanget. Forskarna understryker dock att tudelningen inte är helt 

entydig och att även forskning om det beteendemässiga engagemanget har haft en 

inverkan på modellen. 

Organisatoriskt engagemang har genom åren förklarats på många olika sätt, men 

Meyer och Allen (1991) har identifierat tre återkommande teman i definitionerna: 

känslomässiga band till organisationen, uppfattade kostnader associerade med att 

lämna organisationen och en förpliktelse att stanna kvar i organisationen. De tre 

synsätten delar två gemensamma antaganden: att organisatoriskt engagemang är ett 

mentalt tillstånd som kännetecknar den anställdas förhållande till organisationen och 

som har följder för den anställdas beslut att fortsätta eller att avgå från organisationen. 

För övrigt skiljer sig definitionerna fundamentalt från varandra. En person som 

identifierar sig med organisationen och känner sig känslomässigt bunden till den 

stannar kvar av fri vilja. Däremot kommer en person som kalkylerar kostnaderna av att 

lämna organisationen att stanna på grund av ett behov. Den tredje personen som 

känner sig förpliktad att stanna kvar i organisationen gör det för att det förväntas av 

denna.  

På basis av dessa tre teman grundade Meyer och Allen (1991) en modell med tre 

komponenter för organisatoriskt engagemang: känslomässigt engagemang (eng. 

affective commitment), kalkylerande engagemang (eng. continuance commitment) och 

normativt engagemang (eng. normative commitment). Forskarna understryker vikten 
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av att behandla de tre olika begreppen som komponenter, eftersom de inte utesluter 

varandra, utan kan upplevas samtidigt av en och samma person. En anställd kan alltså 

uppleva olika nivåer och kombinationer av de tre psykologiska tillstånden och därför 

skall relationen mellan den anställda och organisationen analyseras utgående från alla 

tre former av engagemang istället för att skilja på dem (Meyer & Allen, 1991). Eftersom 

de olika psykologiska tillstånden är så olika till sin natur är det väldigt olika faktorer 

som framkallar dem och de separata engagemangens inverkan på det arbetsrelaterade 

beteendet skiljer sig avsevärt från varandra i samtliga fall, förutom då den anställda 

besluter sig för att avgå. Korrelationen mellan alla former av engagemang och 

personalomsättning har bevisats vara negativ (Meyer & Allen, 1991; Meyer, Allen & 

Smith, 1993). 

Den anställdas arbetsinsats påverkas av hurdant engagemang den anställda upplever 

(Meyer & Allen, 1991). Orsaken till att det är speciellt viktigt för ett företag att 

åstadkomma just känslomässigt engagemang bland de anställda är att den enskilda 

anställda som känner sig emotionellt bunden till företaget möjligtvis vill bidra med en 

större insats än vad som krävs av denna, jämfört med en person som stannat kvar i 

företaget på grund av ett behov eller en skyldighet (Meyer & Allen, 1991; Meyer et al. 

1993).  

Liksom arbetstillfredsställelse är organisatoriskt engagemang en relativt väl utforskad 

konstruktion. Mycket av litteraturen om själva begreppen går tillbaka flera decennier 

(bl.a. Meyer & Allen, 1991). Däremot har forskningen om variabler som leder till 

attityderna fortsättningsvis varit aktiv. Dessa samband kommer att diskuteras vidare i 

nästa kapitel (kap. 2.4). 

2.4 Sambandet mellan osakligt bemötande och de 

arbetsrelaterade attityderna 

I denna del av den teoretiska referensramen kommer jag att knyta ihop forskning om 

de olika konstruktionerna för att kunna ställa upp hypoteser om sambanden mellan 

variablerna.  

Offret som utsatts för osakligt bemötande kan ta ut sin reaktion både på 

gärningsmannen men även på organisationen som faciliterat det ovälkomna beteendet 

(Bowling & Beehr, 2006). Det osakliga bemötandet kan alltså resultera i attityder som 

riktar sig även mot det anställande företaget. Enligt Bowling och Beehr (2006) kan ett 

offer skylla på organisationen både direkt och indirekt. Organisationen har anställt och 
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kvarhållit gärningsmannen och dessutom kan företagsklimatet och kulturen på 

arbetsplatsen både låta osakligt bemötande existera och t.o.m. befrämja det.    

Nielsen och Einarsen (2012) har gjort en omfattande litteraturgenomgång av 

mobbningslitteraturen, vilken sedan utmynnat i en teoretisk modell om 

arbetsplatsmobbningen och dess konsekvenser för den enskilda anställda. Värt att 

notera är att modellen behandlar just arbetsplatsmobbning, medan avhandlingens syfte 

är att undersöka osakligt bemötande på ett allmänt plan. Jag kommer att presentera de 

delar av modellen som är relevanta för denna avhandling och annan relevant forskning 

som kan bidra till uppställandet av hypoteserna som sedan kommer att testas i de 

senare delarna av avhandlingen. 

Enligt Nielsens och Einarsens (2012) modell kan arbetsplatsmobbning kopplas till en 

hel del utfallsvariabler. De har kategoriserat dessa variabler enligt arbetsrelaterade 

utfall samt hälso- och välmåenderelaterade utfall. Till de arbetsrelaterade utfallen hör 

arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och avsikten att avgå. Att 

arbetsplatsmobbning har en inverkan på arbetsrelaterade attityder innebär att den 

utsatta personen upplever att organisationen är delvis medskyldig tillsammans med 

mobbaren till att den negativa handlingen överhuvudtaget har inträffat (Nielsen & 

Einarsen, 2012). Den utsatta kan uppleva att det bl.a. inte finns tillräckliga mekanismer 

för att skydda de anställda från liknande händelser. Eftersom den anställda inte kan ta 

sig ur situationen, i enlighet med definitionen på arbetsplatsmobbning, blir känslan av 

obehag utdragen (ibid). Det är detta förlängda tillstånd av obehag som kan utvecklas 

till missnöje med arbetet och brist på organisatoriskt engagemang. Dessa 

arbetsrelaterade påföljder kommer härnäst att diskuteras var för sig under de relevanta 

rubrikerna. 

2.4.1 Arbetstillfredsställelse 

Då osakligt bemötande blivit ett allt populärare tema att forska i under de senaste 

decennierna, har det också forskats i de olika utfallen som beteendet kan ge upphov till. 

Det finns många studier om hur arbetsplatsmobbning påverkar de anställdas olika 

arbetsrelaterade attityder och speciellt arbetstillfredsställelsen (bl.a. Brown & Peterson, 

1993; Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; Nielsen & Einarsen, 2012). 

Brown och Peterson (1993) diskuterade i sin meta-analys om variabler som leder till 

arbetstillfredsställelse. De kom fram till att uppfattningen om roller på arbetsplatsen 

(eng. role perceptions) korrelerar starkast med arbetstillfredsställelse, men att även 
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organisatoriska variabler och individuella skillnader har en inverkan på 

tillfredsställelsen. Till de organisatoriska variablerna som påverkar 

arbetstillfredsställelsen hör enligt Brown och Peterson (1993) bl.a. arbetsuppgifternas 

utformning, den organisatoriska strukturen och kommunikationen, relationen till 

chefen samt kompensationen. Forskarna konkluderar sin undersökning med rådet åt 

de organisationer vars mål är att öka på försäljningspersonalens arbetstillfredsställelse, 

att de kunde försöka minska på konflikter samt reda ut oklarheter om rollerna på 

arbetsplatsen. 

För att kunna bilda en modell om arbetsplatsmobbning, utförde Nielsen och Einarsen 

(2012) en metaanalys av undersökningar som behandlar arbetsplatsmobbning och dess 

inverkan på offret. Materialet är samlat från 54 studier, som är publicerade mellan åren 

1989 och 2011. Det kombinerade antalet respondenter uppgick allt som allt till 77 721. 

Forskarna kom fram till att det finns ett signifikant negativt samband mellan 

arbetsplatsmobbning och den anställdas arbetstillfredsställelse. I de fall där mobbning 

förekom, existerade det också en låg nivå av allmän arbetstillfredsställelse. Forskarna 

påpekar dock att det inte går att dra slutsatser om förhållandets kausalitet, eftersom 

alla undersökningar som inkluderats i metaanalysen är tvärsnittsstudier. Liknande 

resultat fick Bowling och Beehr (2006) i sin studie, där materialet var samlat från 90 

olika studier, som är publicerade mellan åren 1987 och 2005. Forskarna hade dessutom 

utnyttjat tidigare forskning om olika former av osakligt bemötande istället för att 

koncentrera sig bara på en form, som Nielsen och Einarsen gjort i sin studie (2012). 

Bowling och Beehr (2006) kom fram till att det existerar ett signifikant negativt 

samband mellan osakligt bemötande och arbetstillfredsställelse. Även Lutgen-Sandvik 

et al. (2007) kom i sin undersökning bland amerikanska arbetstagare fram till att 

arbetsplatsmobbning korrelerar negativt med den anställdas arbetstillfredsställelse. I 

undersökningen utnyttjade de endast en fråga om den allmänna 

arbetstillfredsställelsen. 

En av de få longitudinella undersökningarna om osakligt bemötande och 

arbetstillfredsställelse visade att det finns ett signifikant negativt samband mellan 

variablerna (Rodriguez-Muñoz, Baillien, De Witte, Moreno-Jiménez & Pastor, 2009). 

Forskarna kom fram till att arbetsplatsmobbning är en orsak till försämrat 

arbetsrelaterat välmående och försämrad arbetstillfredsställelse. 

De flesta undersökningar jag utnyttjar som stöd för att bilda min hypotes har undersökt 

endast en form av osakligt bemötande. Jag har tidigare i detta kapitel (kap. 2.1.2) 

motiverat hur jag drar slutsatser av studierna om en enskild konstruktion till osakligt 



 

 

24 

bemötande på ett allmänt plan. Modellen som jag baserar begreppet osakligt 

bemötande på har i sin tur utvecklats med hjälp av modellen av Bowling och Beehr 

(2006). Som jag precis nämnde, har Bowling och Beehr (2006) kommit fram till att det 

finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande (så som de definierat sin 

samlingsterm) och arbetstillfredsställelse. 

På basis av den tidigare forskningen och de presenterade argumenten ställer jag upp 

den första hypotesen enligt följande: 

H1: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

arbetstillfredsställelse 

2.4.2 Organisatoriskt engagemang 

Enligt Meyer och Allen (1991) utvecklas den anställdas känslomässiga engagemang som 

ett resultat av erfarenheter på arbetsplatsen som tillfredsställer dennas behov och/eller 

motsvarar dennas värderingar. Vidare har forskarna delat upp dessa 

arbetserfarenhetsfaktorer i två undergrupper: de faktorer som tillfredsställer den 

anställdas behov av att känna sig bekväm, både fysiskt och psykiskt, inom 

organisationen samt de faktorer som höjer den anställdas känsla av duglighet att utföra 

sina arbetsuppgifter. Forskarna hävdar att arbetserfarenheterna är den mest 

inflytelserika faktorn då det kommer till en persons vilja att stanna i en organisation. 

Enligt forskarnas modell var konfliktfrihet en av de faktorer som påverkar den 

upplevda bekvämligheten på arbetsplatsen. Vidare hade sammanhållningen bland de 

anställda också visat sig vara en av de faktorer som ledde till känslomässigt 

engagemang. 

Osakligt bemötande kan anses påverka den anställdas erfarenheter på arbetsplatsen 

och både objektiva och subjektiva arbetserfarenheter inom organisationen påverkar i 

sin tur det känslomässiga engagemanget (Meyer & Allen, 1991). Därmed kommer 

huvudfokuset vid analysen av organisatoriskt engagemang att ligga på det 

känslomässiga engagemanget. De övriga två komponenterna kommer dock inte att 

uteslutas helt och hållet från analysen, eftersom den anställdas relation till 

organisationen förstås bäst då alla tre komponenter analyseras tillsammans (Meyer & 

Allen, 1991). 

Det kalkylerande engagemanget ökar då de upplevda kostnaderna av att lämna 

organisationen stiger (Meyer & Allen, 1991). Till dessa kostnader hör bl.a. tiden som 

gått åt till att förvärva vissa specifika färdigheter som krävs i det nuvarande 



 

 

25 

arbetsförhållandet, att gå miste om värdefulla förmåner samt tiden och ansträngningen 

som krävs för att få en jämförbar alternativ anställning. Men det bör noteras att den 

anställda måste vara medveten om dessa kostnader. Ifall en person inte inser t.ex. att 

dennas arbetsfärdigheter och attraktivitet på arbetsmarknaden förtvinat med tiden, 

kommer inte de upplevda kostnaderna av att säga upp sig att öka. I detta fall kommer 

det kalkylerande engagemanget inte heller att öka. Det är först efter att personen blivit 

medveten om situationen och de möjliga kostnaderna som dessa kan påverka det 

kalkylerande engagemanget. 

Normativt engagemang baseras däremot på en socialiseringsprocess som inleds redan 

tidigt, t.o.m. före den aktuella anställningen. Det kan handla om personens föräldrar 

eller samhället som betonar lojalitet och det kollektiva framom det individuella, som får 

personen att känna sig förpliktad att hålla sig till en och samma arbetsgivare under en 

längre tidsperiod. Dessutom kan organisationer psykiskt binda de anställda till sig 

genom att investera i dem i form av olika utbildningar, vilket kan resultera i en 

tacksamhetsskuld hos den anställda, fastän denna inte skulle formellt vara bunden till 

organisationen på grund av investeringen. (Meyer & Allen, 1991) 

Det är viktigt att notera inverkan av de enskilda individerna och deras behov då 

faktorer som inverkar på trivsel och bekvämlighet på arbetsplatsen diskuteras. Meyer 

och Allen (1991) poängterar att ifall det går att identifiera en mängd 

arbetserfarenhetsfaktorer som resulterar i känslomässigt engagemang, borde det också 

finnas en viss mängd behov och värderingar som de anställda vill tillfredsställa. Men å 

andra sidan är alla anställda individer, som har olika behov och värderingar som de 

hämtar med sig till arbetsplatsen. Detta innebär att en specifik arbetserfarenhetsfaktor 

endast påverkar det känslomässiga engagemanget för de anställda för vilken faktorn är 

relevant. (Meyer & Allen, 1991)  

Meyer och Allen (1991) har bidragit med konceptuell forskning om organisatoriskt 

engagemang, men det finns också empiriska undersökningar om begreppet och hur det 

förhåller sig till osakligt bemötande. Nielsens och Einarsens (2012) modell 

presenterades redan i samband med arbetstillfredsställelsen, men forskarna 

undersökte även förhållandet mellan mobbning och den anställdas organisatoriska 

engagemang i sin metaanalys. De fann att det existerar ett signifikant negativt samband 

mellan arbetsplatsmobbning och organisatoriskt engagemang. Bowling och Beehr 

(2006) kom likaså fram i sin studie till att det finns ett signifikant negativt samband 

mellan osakligt bemötande och det organisatoriska engagemanget.  
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Osakligt bemötande på arbetsplatsen kan anses vara en negativ erfarenhet för offret. 

Enligt Meyer och Allen (1991) påverkar (negativa) arbetserfarenheter det 

känslomässiga engagemanget och därmed hela det organisatoriska engagemanget. 

Detta leder till att jag ställer upp min andra hypotes enligt följande: 

H2: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

organisatoriska engagemang 

2.4.3 Individuella och kontextuella skillnader 

Denna avhandlings syfte är inte att analysera vilka faktorer som ger upphov till osakligt 

bemötande, när detta beteende förekommer eller varför specifika individer möts av det. 

Meningen är däremot att gräva djupare i de påföljande konsekvenserna av osakligt 

bemötande på arbetsplatsen och hur sambandet till konsekvenserna kan förklaras. Men 

eftersom vissa individuella och kontextuella skillnader som påverkar det osakliga 

bemötandets uppkomst även kan ha en inverkan på följderna av dessa handlingar 

(Bowling & Beehr, 2006), måste en kort diskussion om skillnaderna tas upp.  

Hur en person upplever speciellt icke-fysiska övergrepp på arbetsplatsen kan bero på 

dennas egenskaper och personlighet (Nielsen et al. 2008; Vie et al. 2011). Detta kan 

också leda till att utfallet av det osakliga bemötandet kan bli olika beroende på den 

mottagande parten (Nielsen & Einarsen, 2012). Nielsen et al. (2008) har undersökt hur 

känslan av sammanhang (eng. sense of coherence) påverkar en individ som blir utsatt 

för låga nivåer av negativa handlingar. De definierar känslan av sammanhang som en 

omfattande attityd mot världen, en s.k. livshållning och att omgivningen uppfattas som 

begriplig, hanterlig och meningsfull. En stark känsla av sammanhang leder till att 

livshållningen har en positiv inverkan på individens hälsa. Forskarna kom fram till att 

känslan av sammanhang minskar effekten av arbetsplatsmobbning då mobbningen är 

av mild karaktär, medan dess skydd minskar då graden av mobbningen stiger. Till 

samma slutsats kom även Vie et al. (2011) i sin undersökning om hur självstämplandet 

till offer påverkar individens förmåga att bearbeta det osakliga bemötandet. Då 

mobbningen är på låg nivå, är stämplandet av större betydelse, medan mobbning av 

högre intensitet i de allra flesta fall leder till avsevärda negativa konsekvenser för 

individens hälsa, oavsett om man anser sig själv vara ett offer eller inte. Nielsen och 

Einarsen (2012) hävdar ändå att graden av konsekvenserna av arbetsplatsmobbning 

beror på samspelet mellan karaktären och graden av mobbningen samt individens 

karaktärsdrag och dennas förmåga att hantera situationen. Dock påstår författarna inte 
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att inga konsekvenser förekommer, endast att graden kan växla beroende på 

individuella och kontextuella skillnader. 

Individuella skillnader kan därmed sägas ha en inverkan på graden av konsekvenserna 

av osakligt bemötande, men det finns inte entydiga bevis på att vissa omständigheter 

helt och hållet skulle nollställa det osakliga bemötandets effekt. För att underlätta 

analysen och tolkningen av resultaten, kommer alla anställda i denna avhandling att 

dras över samma kam och analyseras i enlighet med detta.  

Det finns även kontextuella skillnader som kan moderera sambandet mellan osakligt 

bemötande och dess utfall. Exempel på sådana modererande faktorer är organisatoriskt 

stöd och upplevd organisatorisk rättvisa (Parzefall & Salin, 2010). I den redan 

presenterade modellen om osakligt bemötande (Hershcovis, 2011) fungerar t.ex. 

avsikten, intensiteten och frekvensen av det osakliga bemötandet som modererande 

faktorer. Skiftningar i dessa variabler kan påverka konsekvenserna av det osakliga 

bemötandet. Enligt Parzefall och Salin (2010) har de kontextuella faktorerna inte blivit 

undersökta tillräckligt omfattande. Avsikten, intensiteten och frekvensen av det 

osakliga bemötandet har inte heller mätts på ett konsekvent sätt (Hershcovis, 2011). 

Utöver denna korta presentation kommer jag inte att ta dessa modererande variabler i 

beaktande i min analys om det osakliga bemötande. Förhållandet mellan osakligt 

bemötande och de arbetsrelaterade attityderna kommer att granskas med hjälp av brott 

mot det psykologiska kontraktet som mellankommande process, istället för 

modererande faktor. Detta upplägg presenteras mer ingående i nästa del (kap. 2.4.4). 

2.4.4 Brott mot det psykologiska kontraktet 

En av de variabler som kan visa sig förklara sambandet mellan osakligt bemötande och 

de arbetsrelaterade attityderna är brott mot det psykologiska kontraktet. Vid 

anställningen inrättas ett psykologiskt kontrakt mellan den anställda och 

organisationen (Rousseau, 1989). Detta kontrakt har vidare definierats som 

antaganden om ömsesidiga skyldigheter mellan de två parterna (Rousseau, 1989). 

Enligt Robinson och Rousseau (1994) består kontraktet av en subjektiv övertygelse om 

att ett löfte har gjorts och att båda parterna är överens om vad som ingår i kontraktet. I 

vissa fall kan det upplevda brottet baseras på att ett löfte ”i verkligheten” brutits, 

medan det i andra fall kan vara oklart ifall ett löfte verkligen brutits eller inte 

(Robinson & Morrison, 2000). Enligt en av de ursprungliga teorierna kan endast en 

anställd ingå ett psykologiskt kontrakt, medan organisationen inte kan göra det 

(Rousseau, 1989). Därmed ställer organisationen upp med kontexten för det 
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psykologiska kontraktet, men kan inte själv uppleva ett psykologiskt kontrakt. Däremot 

kan de enskilda cheferna som representerar organisationen ingå ett psykologiskt 

kontrakt med de anställda och handla enligt det (Rousseau, 1989).   

Viktigt att förstå är att det psykologiska kontraktet är subjektivt till sin natur och 

handlar om uppfattningar och övertygelser (Rousseau, 1989), vilket innebär att 

parterna som ingår kontraktet kan ha väldigt olika syner på dess innehåll och vad man 

kommit överens om. Subjektivitet kan även förekomma i skriftliga och muntliga 

kontrakt, men det är speciellt i underförstådda överenskommelser som baserar sig på 

ett förhållande eller ett samspel över en längre tidsperiod mellan två parter som 

subjektivitet förekommer (Rousseau, 1989; Parzefall & Salin, 2010). 

Överenskommelser som baserar sig på ett förhållande täcker mer än bara utbyte av lön 

mot arbetsinsatser (Rousseau, 1989). Detta binder parterna till att bevara förhållandet 

genom att fortsätta anställningen och även förse den andra med någon form av utbyte, 

t.ex. hårt arbete eller lojalitet (Rousseau, 1989). Utan att det finns ett löfte om ett 

fortsatt utbyte, lönar det sig inte för någondera parten att upprätthålla anställningen 

(Robinson & Rousseau, 1994). Den viktigaste faktorn som ger upphov till sådana 

överenskommelser är kontinuiteten, eftersom växelverkan mellan parterna förväntas 

fortsätta i framtiden. Denna kontinuitet bygger även vidare på kontraktet, då flera 

aspekter kan inkluderas i det med tiden (Robinson & Rousseau, 1994; Robinson & 

Morrison, 2000). Detta innebär att antaganden om vad parterna är skyldiga varandra 

uppkommer från öppna löften eller andra faktorer som parterna tar för givet (MacNeil, 

1985, citerad i Rousseau 1989:123).  Att få med alla anställningsrelaterade faktorer i ett 

skriftligt kontrakt kan vara väldigt utmanande, vilket innebär att bl.a. ofullständiga 

löften, kognitiva begränsningar, avvikande referensramar och den normativa naturen 

av förhållanden förstärker subjektiviteten i de kontrakt som baseras på ett förhållande 

(Rousseau, 1989). Parzefall och Salin (2010) understryker vikten av denna subjektivitet 

för att kunna förstå den subjektiva karaktären av de upplevelser som 

arbetsplatsmobbning ger upphov till, eftersom de anställda kan ha olika uppfattningar 

om vad organisationen bör eller inte bör göra. På grund av denna subjektivitet kan även 

mildare former av osakligt bemötande leda till försämrade arbetsrelaterade attityder, 

som arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang (Parzefall & Salin, 2010). 

Robinson och Rousseau (1994) skiljer på förväntningar och ett psykologiskt kontrakt, 

eftersom förväntningar endast handlar om vad den anställda förväntar sig erhålla från 

sin arbetsgivare, medan ett psykologiskt kontrakt innebär uppfattningar om ömsesidiga 

skyldigheter gentemot varandra. Ifall en person förväntar sig en viss behandling eller 
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belöning, men inte får den, kommer personen högst antagligen att känna besvikelse. En 

person som upplever att denna blivit lovad en viss behandling eller belöning men inte 

får den, kommer att känna sig felbehandlad (Robinson & Rousseau, 1994). Denna 

uppdelning understöds av resultaten från meta-analysen gjord av Zhao et al. (2007), 

där sambandet till arbetsrelaterade utfall var starkare för brott mot det psykologiska 

kontraktet än för förväntningar som inte uppfyllts. 

Ett brott mot det psykologiska kontraktet inträffar då den ena parten upplever att den 

andra parten inte lyckats fullborda ett löfte som denna gett (Rousseau, 1989; Robinson 

& Rousseau, 1994). Robinson och Morrison (2000) presenterar två grundorsaker till att 

en person upplever ett brott mot det psykologiska kontraktet: att ett löfte bryts (eng. 

reneging) och oförenlighet (eng. incongruence). Den första varianten innebär att en 

representant för företaget erkänner att en skyldighet existerar, men låter avsiktligt bli 

att uppfylla skyldigheten och bryter därmed ett löfte. Oförenlighet innebär däremot att 

de två parterna har olika uppfattningar om skyldigheten: både om karaktären av 

skyldigheten och ifall den verkligen existerar. Forskarna påpekar att båda varianterna 

kan leda till upplevt brott mot det psykologiska kontraktet, då det uppstår en avvikelse 

mellan vad den anställda ansåg att denna blivit lovad och vad som sedan faktiskt 

skedde. Speciellt underförstådda, inte tydligt uttryckta, löften ger lättare upphov till 

oförenlighet, som leder till upplevt brott mot det psykologiska kontraktet (Robinson & 

Morrison, 2000). 

Intensiteten av reaktionen efter ett upplevt brott mot det psykologiska kontraktet är 

inte endast relaterad till vad den anställda anser att denna gått miste om (t.ex. förmån 

eller belöning), utan även allmänna uppfattningar om respekt, normer för beteende och 

andra beteendemönster som karaktäriserar ett förhållande som bygger på tillit 

(Rousseau, 1989). Därmed medför löften som upplevs vara brutna starkare känslor av 

ilska och en nedsatt tillit, vilket innebär att brutna löften och brott mot ett psykologiskt 

kontrakt har värre konsekvenser än t.ex. förväntningar som inte blir bemötta 

(Robinson & Rousseau, 1994). Ett brott mot det psykologiska kontraktet kan ha en 

inverkan på förtroendet för den andra parten, vilket vidare kan leda till försvagad tillit 

till den andras integritet, motiv och avsikter, följdriktigheten i den andras beteende 

samt öppenheten och förmågan att vara diskret (Robinson & Rousseau, 1994). Zhao et 

al. (2007) delar upp följderna av brott mot det psykologiska kontraktet i tre 

interrelaterade komponenter: känslomässiga reaktioner, attityder och individuell 

effektivitet. Enligt deras modell leder ett upplevt brott till en känslomässig reaktion, 

som sedan leder till en förändring i de arbetsrelaterade attityderna, som i sin tur leder 
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till ett förändrat beteendemönster. Den emotionella reaktionen (Zhao et al. 2007) kan 

förknippas med känslor av ilska och nedsatt tillit (Robinson & Rousseau, 1994). Både 

Robinson och Rousseau (1994) och Zhao et al. (2007) kom fram i sina respektive 

undersökningar till att brott mot det psykologiska kontraktet har en negativ inverkan 

på arbetstillfredsställelse. Vidare kom Zhao et al. (2007) också fram till att upplevda 

brott är förknippade med nedsatt organisatoriskt engagemang. 

Enligt Rousseau (1989) är psykologiska kontrakt delvis bundna till det organisatoriska 

engagemanet, eftersom de båda antar ett psykologiskt förhållande mellan den anställda 

och organisationen. Det är speciellt det attitydmässiga och vidare känslomässiga 

engagemang (Meyer & Allen, 1991) som kan relateras till brott mot det psykologiska 

kontraktet (Zhao et al. 2007). Enligt Zhao et al. (2007) kommer den anställda med 

mindre sannolikhet att identifiera sig själv med organisationen då denna upplever ett 

brott mot det psykologiska kontraktet, vilket leder till att det organisatoriska 

engagemanget försvagas. Parzefall och Salin (2010) lyfter också fram att både brott mot 

det psykologiska kontraktet och uppfattad rättvisa på arbetsplatsen beskriver den 

anställdas uppfattning om kvaliteten av dennas förhållande till den anställande 

organisationen. Enligt Parzefall och Salin (2010) kan mötandet av mobbning på 

arbetsplatsen innebära att den anställda upplever ett brott mot det psykologiska 

kontraktet, vilket i sin tur innebär att brott mot det psykologiska kontraktet har en 

central roll då vi diskuterar själva upplevandet av och konsekvenserna av 

arbetsplatsmobbning. I t.ex. Finland kan de anställda på goda grunder och baserat på 

lagstadgade regler förvänta sig att osakligt bemötande inte förekommer på 

arbetsplatserna (Finlex, 2002), medan även offer i andra länder sannolikt förväntar sig 

att representanter för organisationen vidtar åtgärder då mobbningsfall avslöjas 

(Parzefall & Salin, 2010). Baserat på antaganden om sambandet mellan brott mot det 

psykologiska kontraktet och anställningsförhållandet, hjälper konceptet brott mot det 

psykologiska kontraktet oss att undersöka och förstå hur arbetsplatsmobbning kan leda 

till att den anställda ifrågasätter de sociala normerna, som reglerar de sociala 

förhållandena på arbetsplatsen (Parzefall & Salin, 2010). Detta påverkar sist och 

slutligen offrets övergripande uppfattning om anställningsförhållandet.  

Traditionellt ses chefer som representanter för organisationen, som den anställde har 

det psykologiska kontraktet med (Rousseau, 1989), men Parzefall och Salin (2010) 

hävdar att både vertikal (chef-underordnad) och horisontell mobbning (att inte ingripa 

vid bevittnad mobbning) kan leda till uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet. 

Att bli felbehandlad av sin chef motsvarar knappast de antaganden den anställde har 
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om ömsesidiga skyldigheter, vilket högst troligt leder till att den anställde får en mer 

negativ bild av den anställande organisationen som helhet (Parzefall & Salin, 2010). 

Forskarna lyfter även fram horisontell mobbning, där mobbningen sker mellan två 

individer på samma nivå, alltså inte mellan en anställd och en traditionell representant 

för organisationen. Den anställda kan ändå anse att det är organisationen som borde 

gripa in och reda ut situationen, oberoende av ifall det finns lagstadgade regler om 

osakligt bemötande (Parzefall & Salin, 2010). Detta förstärker argumenten om att offret 

kan skylla på den anställande organisationen både direkt och indirekt (Bowling & 

Beehr, 2006). 

Efter att ha gått igenom hur brott mot det psykologiska kontraktet kan samspela med 

de undersökta variablerna, kan följande slutsatser dras utifrån tidigare forskning: att 

mobbning förekommer på arbetsplatsen kränker de sociala normerna, vilket kan anses 

vara ett brott mot det psykologiska kontraktet. Ett brott mot det psykologiska 

kontraktet kan vidare påverka den anställdas övergripande attityder och beteende mot 

hela organisationen. Detta innebär att brott mot det psykologiska kontraktet fungerar 

som en mekanism för hur ett möte med negativa handlingar omvandlas till negativa 

uppfattningar om anställningsförhållandet, vilket i sin tur leder till försämrade 

arbetsrelaterade attityder och beteendemönster. Denna tankegång utmynnar i 

avhandlingens följande hypoteser: 

H3: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas arbetstillfredsställelse 

H4: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang 

2.5 Sammanfattning av referensramen 

I detta stycke följer en kort sammanfattning av referensramen och de hypoteser som 

jag har ställt upp på basis av litteraturgenomgången kommer att upprepas.  

Osakligt bemötande är ett begrepp för alla olika negativa handlingar på arbetsplatsen. 

Det har undersökts under många olika termer, vilket har lett till att forskningen blivit 

väldigt splittrad, utan att egentligen tillföra mer kunskap om själva händelsen 

(Hershcovis, 2011). Det finns alltså ett behov att sammanbinda de olika 

konstruktionerna om osakligt bemötande till en enda samlingsterm (Bowling & Beehr, 

2006; Hershcovis, 2011). Detta kan göras med hjälp av att studera de olika formerna av 

osakligt bemötande, bl.a. arbetsplatsmobbning och ohövlighet, och genom att 
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identifiera olikheterna i beteendemönstren. Dessa olikheter används inte som en del av 

beteendets definition, som det gjorts hittills, utan som moderator i förhållandet till 

olika utfallsvariabler (Hershcovis, 2011). På detta sätt kan alla olika beteendemönster 

samlas in under samma paraplybegrepp, som jag valt att kalla osakligt bemötande. 

Till de arbetsrelaterade attityderna som är relevanta för denna avhandling hör den 

anställdas arbetstillfredsställelse och organisatoriska engagemang. Arbetsrelaterade 

attityder definieras som den utvärdering som de anställda gör om sin arbetsgivare 

(Zhao et al. 2007). Arbetstillfredsställelse är ett rätt så etablerat begrepp, och definieras 

som ett angenämt eller positivt känslomässigt tillstånd, som är ett resultat av att 

personen mottagit uppskattning för det arbete denna utfört eller de arbetserfarenheter 

personen upplevt (Locke, citerad i Brown & Peterson, 1993:63). Det handlar om en 

individuell upplevelse som riktar sig snarare mot det förflutna och nuet än mot det som 

kommer att ske i framtiden. 

Organisatoriskt engagemang uppdelas däremot i två delar: attitydmässigt och 

beteendemässigt engagemang. Det är främst det attitydmässiga engagemanget som är i 

fokus i denna avhandling, och det har vidare delats upp i känslomässigt engagemang, 

kalkylerande engagemang och normativt engagemang (Meyer & Allen, 1991). Alla dessa 

former av organisatoriskt engagemang definieras som ett mentalt tillstånd som 

kännetecknar den anställdas förhållande till organisationen och som har följder för den 

anställdas beslut att fortsätta eller att avgå från organisationen (Meyer & Allen, 1991). 

Det är speciellt det känslomässiga engagemanget som kommer att analyseras i denna 

avhandling, eftersom osakligt bemötande kan anses påverka den anställdas 

erfarenheter på arbetsplatsen och både objektiva och subjektiva arbetserfarenheter 

inom organisationen påverkar i sin tur det känslomässiga engagemanget (Meyer & 

Allen, 1991). Det känslomässiga engagemanget kännetecknas vidare av en fri vilja att 

stanna kvar i organisationen, medan de två andra formerna av attitydmässiga 

engagemanget kännetecknas av ett behov respektive upplevda förväntningar. 

De arbetsrelaterade attityderna har undersökts som utfallsvariabler för osakligt 

bemötande, och flera undersökningar har funnit negativa samband mellan dem 

(Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; Nielsen & Einarsen, 2012). På 

basis av dessa argument ställde jag upp de två första hypoteserna: 

H1: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

arbetstillfredsställelse 
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H2: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

organisatoriska engagemang  

Det har visat sig att vi vet relativt lite om själva processen hur osakligt bemötande 

utvecklas till arbetsrelaterade attityder som riktas gentemot den anställande 

organisationen (Parzefall & Salin, 2010). Därmed finns det ett forskningsgap om 

faktorer som förklarar sambandet mellan de undersökta variablerna, vilket denna 

avhandling försöker fylla. Som förklarande variabel undersöks brott mot psykologiskt 

kontrakt, som identifierades av Parzefall och Salin (2010) som en av de faktorer som 

kan förklara sambandet mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade attityderna. 

Ett psykologiskt kontrakt är det oskrivna kontraktet som inrättas vid anställningen 

mellan den anställda och organisationen (Rousseau, 1989). Det psykologiska kontraktet 

definieras som antaganden om ömsesidiga skyldigheter mellan de två parterna 

(Rousseau, 1989) och består av en subjektiv övertygelse om att ett löfte har gjorts och 

att båda parterna är överens om vad som ingår i kontraktet (Robinson & Rousseau, 

1994). En av de viktigaste aspekterna att förstå om psykologiska kontrakt är deras 

subjektiva natur. Kontraktet innehåller uppfattningar och övertygelser (Rousseau, 

1989), vilket innebär att parterna som ingår kontraktet kan ha väldigt olika syner på 

dess innehåll och vad man kommit överens om. Därmed uppstår det lätt brott mot det 

psykologiska kontraktet, då den ena parten upplever att den andra parten inte lyckats 

fullborda ett löfte som denna gett (Rousseau, 1989; Robinson & Rousseau, 1994). 

Förtroendet för den andra parten kan påverkas av ett brott mot det psykologiska 

kontraktet, vilket sedan kan leda till försvagad tillit till den andras integritet, motiv och 

avsikter, följdriktigheten i den andras beteende samt öppenheten och förmågan att vara 

diskret (Robinson & Rousseau, 1994). Att en anställd möter mobbning på arbetsplatsen 

kan leda till att denna upplever ett brott mot det psykologiska kontraktet, vilket i sin tur 

innebär att brott mot det psykologiska kontraktet har en central roll för upplevandet av 

och konsekvenserna av arbetsplatsmobbning. Baserat på antaganden om sambandet 

mellan brott mot det psykologiska kontraktet och anställningsförhållandet, hjälper 

konceptet brott mot det psykologiska kontraktet oss att undersöka och förstå hur 

arbetsplatsmobbning kan leda till att den anställda ifrågasätter de sociala normerna, 

som reglerar de sociala förhållandena på arbetsplatsen (Parzefall & Salin, 2010). 

Denna litteraturgenomgång var basen för de två följande hypoteserna: 

H3: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas arbetstillfredsställelse 



 

 

34 

H4: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang 

För att underlätta överblickandet av de antagna förhållandena, har jag avbildat 

hypoteserna om hur de undersökta variablerna förhåller sig till varandra i figur 3 och 4.  

 

 

 Hypotes 1 och 2 om sambanden mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade Figur 3
attitydera 

 

 Hypotes 3 och 4 om hur brott mot det psykologiska kontraktet förklarar sambandet Figur 4
mellan de undersökta variablerna 
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3 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel kommer jag att presentera avhandlingens metod och diskutera den valda 

metodens olika byggstenar. Kapitlet beskriver hur jag valt att genomföra min 

undersökning och hur den valda metoden hjälper mig att uppnå avhandlingens syfte. 

Delarna som presenteras och motiveras är undersökningsdesignen med bakomliggande 

forskningsfilosofi, målgruppen, datainsamlingsprocessen samt dataanalysen. 

Avslutningsvis redogör jag kort för undersökningens reliabilitet och validitet. 

3.1 Metodologi 

I den första delen av metodkapitlet motiveras valet av forskningsdesign för denna 

undersökning. Grunden till argumenten byggs upp genom att först diskutera de 

filosofiska antaganden och synsätt som ligger som grund för problemformuleringen och 

sedan presenteras den undersökningsdesign som hör ihop med en relativistisk 

epistemologi. 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Det är viktigt att förstå de bakomliggande ontologiska och epistemologiska antaganden 

som en forskare har, eftersom dessa frågeställningar är starkt sammanhängande med 

uppställandet av forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2011:23). Den objektivistiska 

ontologin antar att det finns en extern synvinkel från vilken verkligheten, i detta fall 

organisationen, kan betraktas och att organisationen är uppbyggd av konkreta 

processer och strukturer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:110). Subjektivismen 

däremot hävdar att verkligheten får mening endast genom våra tolkningar och att 

organisationer är socialt konstruerade produkter som omvandlas hela tiden, eftersom 

de involverade människornas växelverkan ändrar konstant på dem (Saunders et al. 

2009:111). Den relativistiska epistemologin antar att mänskligt och organisatoriskt 

beteende uppkommer i regelbundna mönster, men att dessa mönster är både svåra att 

upptäcka och förklara (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2008:90). Relativismen 

baserar sitt synsätt både på den objektivistiska samt den subjektivistiska ontologin 

(Easterby-Smith et al. 2008:62; Saunders et al. 2011:114-115). Ett relativistiskt synsätt 

antar alltså att det finns vissa verkliga strukturer och system i en organisation, men hur 

kunskapen nås och vad som förvandlas till fakta beror på observatören (Easterby-Smith 

et al. 2008:62-63). Eftersom jag är speciellt ute efter att mäta sambandet mellan 

immateriella attityder och känslor, är den relativistiska epistemologin att föredra 
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framom den rent positivistiska eller den rent interpretivistiska. Således går det att 

undersöka de underliggande förhållandena mellan flera variabler, eftersom ett 

relativistiskt synsätt förespråkar en tvärsnittsstudie med stor population. Därmed är en 

surveyundersökning att föredra framom andra forskningsdesigner. Denna tankegång 

utvecklas vidare i nästa stycke. 

3.1.2 Forskningsdesign 

Avhandlingens syfte är att förklara sambandet mellan arbetsplatsens interpersonella 

relationer och den anställdas arbetstillfredsställelse och dennas organisatoriska 

engagemang, samt att undersöka ifall brott mot det psykologiska kontraktet förklarar 

det möjliga sambandet. Då man är intresserad av att förklara och förstå sambanden 

mellan de olika variablerna, rekommenderar Lundahl och Skärvad (1999:94) en 

hypotestestande kvantitativ undersökningsdesign. Det relativistiska synsättet lägger 

också grunden för en hypotestestande kvantitativ studie (Easterby-Smith et al. 2008: 

90-91). Studien ämnar alltså mäta effekten av arbetsplatsens interpersonella relationer, 

vilket vidare förespråkar användningen av en kvantitativ undersökningsmetod, 

eftersom data lättare går att tolka och resultatet att mätas då data är kvantitativt istället 

för kvalitativt (Bryman & Bell, 2011:26-27). Jag vill utreda sambandet mellan 

orsaksvariabeln eller determinanten (det osakliga bemötandet) och effektvariablerna 

eller resultanterna (arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska engagemanget), 

vilket gör studien till en orsaksförklarande undersökning (Lundahl & Skärvad, 1999: 

155). 

Ifall en kvantitativ undersökning har hög validitet och reliabilitet, det vill säga att 

urvalet är tillräckligt representativt och att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att 

testa den valda metoden på förhand (Saunders et al. 2011:362), kan resultaten av 

studien vara mer generaliserbara än resultaten från en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 

2011:410-412). Vidare fördelar med en kvantitativ studie framom en kvalitativ är att det 

är lättare för forskaren att behålla sin objektivitet, eftersom denna oftast inte kommer i 

personlig kontakt med respondenterna. Däremot kan det argumenteras för att en 

forskare som implementerar ett kvalitativt tillvägagångssätt har lättare att genuint 

förstå sina respondenters syn på världen och får en bredare och djupare bild av 

situationen, medan man i en kvantitativ studie ger en artificiell och statisk bild av 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011:410-412). 

För att kunna utföra en kvantitativ undersökning, måste variablerna identifieras, så att 

hypoteserna kan ställas med hjälp av dem (Easterby-Smith et al. 2008:90-91). Den 
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oberoende variabeln (Saunders et al. 2009:367) i min undersökning är det osakliga 

bemötandet på arbetsplatsen, medan de beroende variablerna är arbetstagarens 

arbetstillfredsställelse och dennas organisatoriska engagemang. Som mellankommande 

faktor till detta möjliga samband fungerar brott mot det psykologiska kontraktet. 

För en undersökning med flera fall som jämförs med varandra, förespråkar Bryman & 

Bell (2011:54) en undersökning med tvärsnittsdesign. En tvärsnittsundersökning 

innebär att informationen samlas in ungefär vid samma tillfälle och att data man får är 

kvantifierbara, vilket innebär att kopplingen mellan variablerna går att mäta och 

studera (Bryman & Bell, 2011:53-54). Författarna lyfter dock fram problematiken med 

att slå fast det kausala sambandet, det vill säga riktningen av förhållandet mellan de 

undersökta variablerna, eftersom det inte finns en tidsmässig relation mellan 

variablerna i en undersökning med tvärsnittsdesign.  

Eftersom jag på basis av de ontologiska antagandena och det epistemologiska synsättet 

valt en kvantitativ design för min undersökning, där jag härleder hypoteser om 

sambanden mellan de olika variablerna från den existerande teorin, karaktäriseras mitt 

tillvägagångssätt av deduktion (Saunders et al. 2011:124-125). Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att jag utgår från tidigare forskning, ställer upp mina hypoteser 

på basis av den, testar mina hypoteser efter att jag fått resultaten av insamlat data och 

godtar eller förkastar mina hypoteser (Bryman & Bell, 2011:11-13). Speciellt eftersom 

det finns en hel del tidigare forskning om de aktuella begreppen att ty sig till, är det mer 

relevant att systematiskt gå igenom tidigare resultat och på basis av dem ställa upp de 

egna hypoteserna. Vid ett induktivt angreppssätt är riktningen den motsatta: först 

observeras data och resultaten och därefter skapas ny teori på basis av observationerna 

(Bryman & Bell, 2011:11-13). Men så som författarna påpekar, innehåller båda 

angreppssätten lite av den andra också: processen är sällan rent linjär åt det ena eller 

det andra hållet. 

3.2 Målgruppen 

I denna del följer en noggrann beskrivning av undersökningens målgrupp och dess 

specifika karaktärsdrag. Undersökningen och dess resultat användes även av projektet 

som avhandlingen hör till, vilket betyder att en del beslut som fattades angående 

enkäten och målgruppen gjordes tillsammans med min handledare, Denise Salin. 

Först måste undersökningens population fastställas. Dahmström (2005:55) definierar 

populationen som ”en mängd av element som vi vill studera egenskaper och attityder 
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för”. Vidare krävs det att elementen relateras till en viss tidpunkt och ett geografiskt 

område. Målpopulationen i sin tur är den populationen som forskaren idealt vill 

undersöka. Detta innebär att min målpopulation hade varit alla högutbildade 

kunskapsarbetare, dvs. anställda men inte företagare, i Finland för att kunna komma 

fram till ett undersökningsresultat. Men då detta i princip är omöjligt eller åtminstone 

väldigt resurskrävande, är man i praktiken tvungen att använda sig av en förteckning 

över populationen. Av dessa praktiska skäl har jag valt en rampopulation (Dahmström, 

2005:55) som består av personer som är medlemmar av Ekonomföreningen Niord rf 

eller Helsingin Ekonomit ry (HEKO). Både Niord och HEKO är till för personer som 

har avlagt en merkantil högskoleexamen i Finland eller motsvarande utländsk examen, 

vilket innebär att de flesta medlemmar med största sannolikhet är aktiva i arbetslivet. 

Jag valde dessa två föreningar för att få en tillräckligt stor rampopulation, eftersom 

föreningarna är de två största ekonomföreningarna i Finland (HEKO:s hemsida, 2013; 

Niords hemsida, 2013), samt för att rampopulationen skulle vara relativt homogen och 

för att slippa andra yrkesrelaterade faktorer som möjligtvis kunde ha påverkat 

resultaten. Dessutom kan resultaten generaliseras över språkgränserna, eftersom 

populationen inkluderar representanter för de båda inhemska språkgrupperna. 

Geografiskt är målpopulationen bunden till Finland. 

Ekonomföreningen Niord rf är en svenskspråkig ekonomförening som fungerar som en 

intresseorganisation för sina medlemmar. Medlemmarna är främst ekonomer 

utexaminerade från Hanken i Helsingfors och Vasa, men alla som har avlagt en 

merkantil högskoleexamen i Finland eller motsvarande utländsk examen är välkomna 

att bli medlemmar i föreningen. Detta innebär att föreningen inte är geografiskt 

bunden till ett specifikt område i Finland. Medlemsantalet ligger på närmare 4000, 

vilket gör att Niord är den andra största föreningen bland de 25 ekonomföreningarna 

som är medlemmar i Finlands Ekonomförbund (SEFE). (Niords hemsida, 2013) 

Helsingin Ekonomit ry (HEKO) är en finskspråkig ekonomförening för personer som 

avlagt en merkantil högskoleexamen och som är bosatta i Nylands län. HEKO har 

närmare 17 000 medlemmar och är därmed den största av SEFE:s medlemsföreningar. 

(HEKO:s hemsida, 2013) 

Eftersom jag inte kan genomföra en totalundersökning i min målpopulation, måste jag 

definiera en rampopulation och sedan dra representativa stickprov ur populationen 

(Lundahl & Skärvad, 1999:175). Författarna identifierar (1999:176) två olika sorters 

urval: sannolikhetsurval (obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval och 

klusterurval) och icke-sannolikhetsurval (kvoturval och snöbollsurval). Vidare menar 
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författarna att det inte går att generalisera från stickprov till populationen i statistisk 

mening vid icke-sannolikhetsurval, varför sannolikhetsurval är att föredra ur statistisk 

synvinkel. Eftersom min rampopulation omfattade två olika föreningar, gick urvalet till 

på skilda sätt. Inledningsvis gick begränsandet av respondenterna till på samma sätt, 

men dragningen av stickprovet skedde på två olika sätt. Nedan följer en exakt 

beskrivning av hur jag gick tillväga för att röna ut respondenterna.  

Min rampopulation består alltså av två undergrupper. Indelningsgrunden är 

medlemskap av en viss förening. För att uppnå kraven för målpopulationen var det 

viktigt att begränsa vilka föreningsmedlemmar som skulle svara på enkäten, eftersom 

även personer utanför arbetslivet (studerande, pensionärer, osv.) samt företagare kan 

bli medlemmar i föreningarna. I samråd med kontaktpersonerna vid respektive 

förening kom vi överens om att de medlemmar som enkäten skickades till skulle 

uppfylla följande krav: aktiv i arbetslivet (t.ex. inte föräldraledig), inte företagare, inte 

studerande, har inte marknadsföringsförbud samt har e-postadress. På detta sätt ville 

jag försäkra mig om att de personer som enkäten nådde var konsekventa med 

undersökningens målpopulation och för att det skulle vara möjligt att genomföra 

utskicket av enkäten. Utöver dessa avgränsningar valde vi tillsammans med 

kontaktpersonen att endast personer mellan 30 och 70 år skulle svara på enkäten som 

skickades till Niords medlemmar. Avgränsningen på basis av ålder var nödvändig av 

praktiska skäl, så att utskicket överhuvudtaget skulle vara möjligt. Dessutom kan man 

argumentera för att respondenter som är över 30 år redan har erfarenheter av 

arbetslivet och att vid 70 års ålder har så gott som alla lämnat arbetslivet. 

Efter att ha begränsat medlemmarna i båda föreningarna enligt de ovannämnda 

kriterierna, återstod det 1882 Niordmedlemmar och 8907 HEKO-medlemmar. Här 

skiljer sig urvalsmetoden mellan de två föreningarna åt på grund av storleksskillnaden 

mellan dem. Vi strävade efter att nå ungefär lika många utskick i båda föreningarna. I 

samförstånd med föreningarnas kontaktpersoner valde vi att skicka ut enkäten till alla 

återstående medlemmar i Niord, medan vi valde att dra ett OSU på 2500 personer från 

HEKO:s återstående medlemmar.  

Speciellt noggrann måste jag vara med hur långt resultaten av undersökningen kan 

generaliseras (Saunders et al. 2009:214-217; Bryman & Bell, 2011:163). Eftersom alla 

de som deltagit i undersökningen har en merkantil högskoleexamen, kan de ha 

karaktärsdrag som skiljer dem åt från andra arbetstagare i Finland, fastän de inte 

nödvändigtvis är språkligt eller geografiskt bundna till ett språk eller område. Att 

kunna generalisera resultaten från en kvantitativ undersökning till andra sammanhang 
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är både viktigt och intressant (Bryman & Bell, 2011:163). Vidare måste det också tas i 

beaktande att det inte går att utesluta att en person kan vara medlem i båda 

föreningarna parallellt, vilket innebär att det är möjligt att en enstaka person kan ha 

fått tillgång till båda enkäterna. 

3.3 Datainsamling 

I följande del diskuterar jag enkäter som datainsamlingsmetod i allmänhet och 

presenterar därefter min egen datainsamlingsprocess och frågeformuläret i sin helhet. 

Till sist diskuterar jag kort resultatens generaliserbarhet. 

3.3.1 Enkät som datainsamlingsmetod 

Eftersom syftet med avhandlingen är att förklara förhållandet mellan de undersökta 

variablerna, är det motiverat att välja ett kvantitativt tillvägagångssätt för 

undersökningen (Saunders et al. 2009:140). Vidare rekommenderar Saunders et al. 

(2009:144) enkäter som datainsamlingsmetod då syftet är att förklara ett förhållande 

mellan flera variabler och att bygga upp modeller av dessa förhållanden. Enligt Lundahl 

och Skärvad (1999:168) ämnar analytiska surveyundersökningar förklara ett fenomen. 

Inferentiala surveyundersökningar försöker dessutom etablera ett samband mellan de 

undersökta variablerna (Easterby-Smith et al. 2008:90). 

Enkätundersökningar är oftast förknippade med ett deduktivt tillvägagångssätt 

(Saunders et al. 2009:144-145). Till deras fördelar hör att det är relativt enkelt att på ett 

ekonomiskt fördelaktigt sätt samla in standardiserat data från en stor population (ibid). 

Dessutom håller forskaren sig lättare objektiv än vid t.ex. strukturerade intervjuer, 

vilket leder till att risken för intervjuareffekten 1  är lägre vid enkätundersökningar 

(Dahmström, 2005:335). Det kan vara lättare att ställa känsliga frågor i en enkät 

(Lundahl & Skärvad, 1999:172), vilket är viktigt speciellt med tanke på ämnet för denna 

undersökning, då vissa personer kan tycka att det är känsligt att svara på frågor om 

osakligt bemötande och hur de upplever att de blir behandlade på sin arbetsplats. 

Själva planerandet och uppbyggandet av enkäten är tidskrävande, eftersom det måste 

göras noggrant för att man skall kunna försäkra sig om att undersökningen har en hög 

                                                        

1 Intervjuareffekt betyder att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenten och de svar 

som respondenten ger genom t.ex. tonfall, minspel eller klädsel (Dahmström, 2005:335). 
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reliabilitet och validitet (Saunders et al. 2009:362), men bearbetandet av data går 

snabbare än vid t.ex. strukturerade intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999:172). 

Till ett av surveyundersökningens byggstenar hör att informationen som samlas in är 

standardiserad (Lundahl & Skärvad, 1999: 168), vilket leder till att det är lättare att 

kvantifiera data och därmed mäta resultaten. Den standardiserade informationen som 

man får ut av en surveyundersökning kräver också att frågorna är standardiserade, att 

de besvaras under likartade förhållanden och att de tolkas på samma sätt av alla 

respondenter (Saunders et al. 2009:362).  

Jag valde att distribuera min enkät via det Internet-baserade programmet Webropol 

(Webropol, 2013). Dahmström (2005:80-86) lyfter fram en del tekniska detaljer som 

kan förorsaka problem med en webbaserad enkät, men poängterar också att en av de 

största fördelarna med en sådan enkät är att forskaren slipper överföra data från 

postenkäter eller intervjuer till en databas. Dessutom är användningen av Webropol 

avgiftsfri för studerande vid Hanken och programmet lämpar sig ypperligt för 

undersökningar där respondentens anonymitet måste försäkras. Eftersom målgruppen 

är ekonomer i arbetslivet kan man anta att de flesta utnyttjar dator i sitt dagliga arbete, 

vilket gör att en webenkät är ett bra alternativ för denna undersökning.  

3.3.2 Enkätens utformning 

I det följande avsnittet kommer jag att diskutera olika aspekter som har med enkätens 

konkreta upplägg att göra. Vidare kommer jag att fördjupa mig i hur de olika 

undersökta variablerna mättes och hur vi försäkrade oss om att språket i de två 

enkäterna inte skulle resultera i olika tolkningar. 

Undersökningens data samlades in med hjälp av ett frågeformulär, som jag utvecklade i 

nära samarbete med Denise Salin. Orsaken till att vi utvecklade formuläret 

tillsammans, var att enkäten även används för projektet Interpersonal relationships in 

the workplace: effects on job satisfaction and commitment.  

3.3.2.1 Enkätens allmänna upplägg 

Ett välutformat frågeformulär är en grundförutsättning för en undersökning och att 

resultaten håller hög kvalitet (Dahmström 2005:123) och därför är det viktigt att lägga 

tillräckligt med tid på att skapa frågeformuläret. Vidare implikationer på kvaliteten av 

undersökningen kommer att diskuteras mer djupgående i kap. 3.5. Frågorna skall 

formuleras så att respondenten är villig att svara på dem och dessutom uppfattar och 
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tolkar dem på samma sätt som forskaren menar att de ska uppfattas och tolkas 

(Dahmström 2005:123). Vidare påpekar Dahmström (2005:126-128) att frågorna skall 

vara så neutrala som möjligt, att de inte leder respondenten vare sig till de positiva eller 

till de negativa svarsalternativen och dessutom skall ett så enkelt och lättfattligt språk 

som möjligt eftersträvas. Detta innebär att även prestigeladdade frågor, där 

respondenten förväntas svara på ett visst sätt, samt hypotetiska frågor, där 

respondenten måste sätta sig in i en möjlig framtida situation, bör undvikas. Vissa av 

påståendena i frågeformuläret kan klassas som hypotetiska, men eftersom de avspeglar 

respondentens nuvarande attityd och åsikt så var det motiverat att hålla dem kvar i den 

slutliga versionen.  

Lutgen-Sandvik et al. (2007) understryker vikten av att inte skriva ut för tydligt att 

undersökningen handlar om osakligt bemötande, att inte endast de som utsatts för 

negativa handlingar blir lockade till att svara på enkäten. Därför är det ytterst viktigt att 

framföra temat på undersökningen så neutralt som möjligt. Enkäten skickades ut under 

rubrikerna ”Undersökning om ekonomers erfarenheter i det nuvarande 

arbetsförhållandet” och ”Kysely ekonomien kokemuksista heidän nykyisessä 

työsuhteessaan”.  

Dahmström (2005:130) påpekar att enkäten inte får vara för omfattande, utan istället 

skall man sträva efter att begränsa antalet frågor så att det inte blir betungande och 

tidskrävande att svara på frågorna. Därmed innehåller frågeformuläret tio frågor, dock 

består majoriteten av frågorna av flera påståenden som respondenten skall ta ställning 

till: hur bra påståendet stämmer överens med respondentens egna åsikter på en skala 

från 1-7. Sammanlagt finns det 63 påståenden (eng. items) som respondenten skall ta 

ställning till. Formuläret framställdes med hjälp av Webropol och finns i sin helhet i 

bilaga 4 (svenska) och 5 (finska). 

Även aspekter kring frågeformulärets layout är viktiga att ta i beaktande (Dahmström 

2005:138). Formuläret skall vara så tydligt och enkelt som möjligt, för att höja både på 

respondentens vilja att svara på enkäten samt svarens kvalitet. För nästan alla frågor 

kunde samma skala användas. Skalan var placerad på ett likformigt sätt för att skapa 

ett överskådligt och klart upplägg. Vidare placerades inte för många frågor på samma 

sida, men det sammanlagda sidantalet fick inte heller bli för stort, för att inte göra 

svarandet för betungande för respondenten. I början på varje sida fanns texten ”Tänk 

på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna”, för att påminna respondenten 

om vilket sammanhanget för frågorna var. 
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Frågeformuläret inleddes med en allmän introduktion, som delvis baserar sig på 

informationsbrevet i själva e-postmeddelandet som länken till undersökningen 

skickades ut i. Enligt Dahmström (2005:135) skall man inleda enkäten med en så 

okontroversiell fråga som möjligt och därefter gå vidare till de mer känsliga frågorna 

för att ge en så positiv bild av enkäten som möjligt och för att det ska vara lätt att 

besvara frågorna. Fråga 1 är litet av en bakgrundsfråga om respondentens aktuella 

attityder och åsikter om arbetstillfredsställelse, där det frågas hur nöjd denna är över 

faktorer som påverkar den nuvarande situationen. Baserat på detta tankesätt valde vi 

att ta upp det osakliga bemötandet först i fråga 7. 

Frågeformuläret avslutades med bakgrundsinformation om respondenten i form av 

både nominal- och ordinalvariabler, där frågorna handlar om bl.a. kön, ålder och den 

nuvarande organisationen. Dessutom kunde respondenten fylla i sina kontaktuppgifter, 

ifall denna önskade delta i utlottningen av biobiljetter.  

Krosnick (1999:543) menar att nyttan av slutna och öppna frågor är ungefär lika, men 

att det är bl.a. tidsmässigt mer krävande att utnyttja öppna frågor. Därför anses det 

vara lönsammare att använda sig främst av slutna frågor. Även Saunders et al. 

(2009:375) avråder från att använda många öppna frågor i enkäter som distribueras till 

ett stort antal respondenter. Dahmström (2005:131) påpekar att slutna frågor är både 

lättare att besvara samt att koda och analysera. Därmed valde vi att endast ha en öppen 

fråga med i enkäten, för att underlätta kvantifierandet av svaren. Den öppna frågan 

tillades i slutet av enkäten (fråga 10) så att respondenterna skulle ha en möjlighet att 

uttrycka sig om vad som helst angående enkäten. Svaren från den öppna frågan 

kommer inte att kodas och kommer endast att utnyttjas för att på ett illustrativt sätt ge 

lite djup åt det numeriska data.  

Även om ett ”vet ej” alternativ förespråkas starkt av Dahmström (2005:132), valde vi 

att inte sätta ut ett ”vet ej” alternativ, eftersom det inte ökar på reliabiliteten (Alwin & 

Krosnick, 1991). Eftersom respondenterna redan erbjöds en mittpunkt på den 

sjugradiga skalan, har de ett neutralt alternativ att välja ifall de känner sig vara varken 

för eller emot påståendet (Alwin & Krosnick, 1991).  

3.3.2.2 Mätinstrument 

Att välja en lämplig skala för svarsalternativen är av stor betydelse, eftersom det kan 

uppstå mätfel ifall svarsalternativen inte är tillräckligt representativa (Alwin & 

Krosnick, 1991). Skalan som används i de flesta frågor i frågeformuläret är en bipolär 

sjugradig Likert-skala, eftersom användningen av flera svarsalternativ jämfört med en 
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skala med färre grader tenderar fånga in de hårfina skillnaderna i respondenternas 

upplevelser och åsikter (Easterby-Smith et al. 2008:230). Även Alwin och Krosnick 

(1991) förespråkar användningen av en skala med sju svarsalternativ, eftersom det 

minskar risken för mätfel och ökar skalans reliabilitet. Schaeffer och Presser (2003) 

lyfter å sin sida fram problematiken med bipolära skalor, som antyder mera om hur 

skalans ändpunkter skall tolkas än en unipolär skala gör. Tolkningen av mångtydiga 

svarsalternativ kan också resultera i mätfel, då respondenterna tolkar svarsalternativen 

på olika grunder (Alwin & Krosnick, 1991). Alwin och Krosnick (1991) menar att i vissa 

fall kan namngivandet av skalpunkterna förbättra kvaliteten på svaren, medan det i 

andra fall gör situationen mer tvetydig. Vi valde att inte namnge det mittersta 

svarsalternativet utan endast ändpunkterna, eftersom det i enkätverktyget Webropol 

skulle ha inneburit att vissa alternativ skulle ha fått mer utrymme och synlighet än 

andra och därmed möjligtvis lockat respondenten att välja ett av de alternativen 

framom de som fått mindre utrymme. 

För att kunna undersöka de variabler som är av intresse, ställde vi upp frågorna och 

påståendena per variabel. I följande stycken kommer jag att presentera hur de olika 

variablerna mättes och gå igenom de för min avhandling relevanta delarna. Eftersom 

enkäten också användes för att samla in data för projektet lett av Denise Salin, handlar 

en del av frågorna om begrepp och koncept som inte behandlas i denna avhandling. 

Därmed kommer jag inte att analysera alla frågor och svar, utan endast de som är 

relevanta för min avhandling: frågorna nr 1-2, 4, 7, 10. Mätinstrumenten i 

frågeformuläret är baserade på tidigare forskning och anpassade från artiklar som 

genomgått en sträng vetenskaplig kontroll. Därmed kan frågorna anses vara validerade 

till en viss grad redan i utgångsläget. För att undvika en alltför lång och rigorös enkät, 

måste påståendena i mitt frågeformulär begränsas från de ursprungliga 

undersökningarna. De kompletta enkäterna finns i bilaga 4 (svenska) respektive bilaga 

5 (finska).  

Respondenterna ombads värdera sin arbetstillfredsställelse i fråga 1. Flera 

undersökningar har utnyttjat endast ett påstående som kartlägger den anställdas 

arbetstillfredsställelse (bl.a. Lutgen-Sandvik et al. 2007), men vi valde att undersöka 

arbetstillfredsställelsen med hjälp av fem olika påståenden, för att få reda på olika 

aspekter som påverkar den övergripande arbetstillfredsställelsen. Frågorna anpassades 

från Pauksztat (2010). Ett exempel på ett påstående är ”Hur nöjd eller missnöjd är du 

med ditt samarbete med de andra i personalen? 
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De anställdas organisatoriska engagemang kom upp i fråga 2. De sex första 

påståendena (a-f), som är relevanta för min avhandling, baserades på en undersökning 

av Meyer et al. (1993) om de anställdas känslomässiga engagemang. Ett exempel på ett 

påstående om känslomässigt engagemang är ”Jag skulle gärna tillbringa resten av min 

karriär i den här organisationen.” 

Brott mot det psykologiska kontraktet behandlades i fråga 4 av fyra påståenden (b-e). 

Påståendena baserades på Robinson och Morrisons (2000) undersökning om hur 

upplevt brott mot det psykologiska kontraktet utvecklas. Frågorna är uppställda på en 

övergripande nivå (Zhao et al. 2007), vilket anses vara konsekvent med de existerande 

föreställningarna om begreppet och att brott mot det psykologiska kontraktet används 

som ett mått på hur väl arbetsgivaren klarat av att uppfylla sin del av den anställdas 

kontrakt (Rousseau, 1989; Robinson & Morrison, 2000). Ett av påståendena lyder: ”Jag 

upplever att organisationen har brutit de överenskommelser som gjorts mellan oss.” 

Det osakliga bemötandet kommer upp i fråga 7. Frågan är anpassad från NAQ-R 

frågeformuläret som är utvecklat av Einarsen et al. (2009). Frågeformuläret är ett 

instrument som mäter arbetsplatsmobbning i tre olika kategorier: arbetsrelaterad 

mobbning, personrelaterad mobbning och fysiskt hotfull mobbning. De för min 

avhandling relevanta påståendena i fråga 7 är de första nio (a-i), och de behandlar alla 

de tre kategorierna. Inget av påståendena i fråga 7 använde termen ”mobbning” för att 

hålla frågan på en så neutral nivå som möjligt. Skalan i fråga 7 skiljer sig från de övriga 

svarsskalorna i enkäten: i fråga 7 är alternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”minst en gång i 

månaden”, ”minst en gång i veckan” och ”dagligen”. Ett exempelpåstående från fråga 7 

är ”Det har spritts rykten eller skvaller om mig.”. Med hjälp av denna frågetyp försöker 

man få reda på respondenternas beteendemässiga erfarenheter istället för att låta 

respondenten själv stämpla sig som ett offer genom att direkt fråga ifall denna utsatts 

för mobbning (Nielsen & Einarsen, 2012).  

Även om frågan om osakligt bemötande är mätt med en skala som baserar sig på 

forskning om endast en form av osakligt bemötande (mobbning), upplevde vi att 

frågorna var tillräckligt helhetstäckande för att kunna representera olika slags 

beteenden, som har olika karaktärsdrag och är av olika styrkor. För att ett beteende kan 

klassificeras som mobbning, ställs det en hel del krav på beteendets frekvens, 

varaktighet och intensitet. Eftersom jag inte ställer liknande krav på beteendet, kan 

NAQ-R väl användas som grund för frågan om osakligt bemötande. 



 

 

46 

3.3.2.3 Språk 

Eftersom enkäten skickades ut till två föreningar med olika verksamhetsspråk, måste 

det övervägas grundligt på vilket språk enkäten skulle göras. Piekkari och Welch (2006) 

lyfter fram vikten av undersökningens eller intervjuns språk och att det språkliga valet 

har långtgående implikationer för noggrannheten och äktheten av data. Welch och 

Piekkari (2006) hävdar att forskarens val att använda sig av respondentens modersmål 

kan leda till att ett förtroende mellan forskaren och respondenten bildas, vilket i sin tur 

potentiellt leder till att respondenten med större sannolikhet ger genuina och 

öppenhjärtliga svar. Vidare visar deras forskning att den intervjuade gav mer 

insiktsfulla svar då denna fick svara på sitt modersmål och att data som samlades in på 

det sekundära språket var av lägre kvalitet. Vi valde därför att skicka ut enkäten till 

föreningarna på deras verksamhetsspråk: på svenska åt Niord och på finska åt HEKO. 

Enkäten som nådde varje enskild respondent var alltså baserad på verksamhetsspråket 

i den ekonomförening som personen var medlem i. Vi antog alltså att personen är 

tillräckligt bekväm med verksamhetsspråket för att kunna svara på frågorna på just det 

språket, fastän det sannolikt inte i varje enskilt fall var respondentens modersmål.  

Eftersom frågorna är anpassade från artiklar som gått igenom en noggrann 

vetenskaplig kontroll, var de ursprungliga frågorna som vi utgick från på engelska. 

Därför måste en utförlig diskussion om översättningen av frågorna genomföras. 

Saunders et al. (2009:383-385) poängterar vikten av att översätta enkäten på ett 

omfattande sätt, så att forskaren inte endast översätter de ordagranna betydelserna, 

utan tar även hänsyn till idiomatiska och experimentella betydelser samt språkets 

grammatik och satslära. Vi översatte enkäten genom att utnyttja parallell översättning 

(eng. parallel translation) (Saunders et al. 2009:385). Parallell översättning innebär 

att två eller flera personer översätter frågeformuläret självständigt, jämför resultaten 

sinsemellan och därefter skapas den nya versionen. Översättningarna av enkäten 

diskuterades i flera repriser för att uppnå det bästa möjliga resultatet. I följande avsnitt 

beskriver jag hur jag med hjälp av pilottestare försäkrade mig om att de två versionerna 

verkligen motsvarade varandra på alla plan. 

3.3.3 Pilottest 

För att försäkra mig om att enkäten har en hög reliabilitet och validitet utförde jag 

pilottest innan den slutliga enkäten distribuerades till respondenterna. Tanken bakom 

pilottest är att kunna finslipa frågorna så, att respondenterna inte stöter på problem då 

de svarar på frågorna eller att det uppstår problem då svaren matas in i systemet 
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(Saunders et al. 2009:394). Vidare påpekar författarna att med hjälp av ett pilottest kan 

forskaren bedöma enkätens validitet och datas sannolika reliabilitet. Enligt Krosnick 

(1999:541) är det viktigt att försäkra sig om att det är lätt för respondenterna att förstå 

frågorna och att de tolkar dem på det sätt som forskaren ämnade frågorna att tolkas. 

Under pilottestet har forskaren ännu möjlighet att justera ordvalet, så att ingenting blir 

oklart eller behöver förklaras ytterligare. Utöver eventuella otydligheter ville jag även 

försäkra mig om tiden som det tar att svara på enkäten. Då kan jag redan i följebrevet 

försäkra mottagaren om att det går relativt snabbt att delta i undersökningen. 

I mitt pilottest deltog sex personer: tre fyllde i den svenska enkäten och tre personer 

fyllde i den finska versionen. Dessutom fick ytterligare två försökspersoner jämföra de 

två enkäterna sinsemellan för att hjälpa mig hitta eventuella skillnader i formuleringar 

och betoningar som skulle ändra på betydelsen mellan de två enkäterna. 

Försökspersonernas uppgift var tudelad: att rapportera möjliga otydligheter i själva 

frågorna och formuleringarna samt att meddela hur lång tid det tog för dem att svara 

på frågorna. 

Utöver den traditionella formen av pilottestning använde jag tre personer som 

kognitiva pilottestare. Krosnick (1999:542) beskriver ett kognitivt pilottest som en 

situation där forskaren sitter bredvid testpersonen då denna svarar på frågorna. 

Testpersonen ombeds tänka högt då denna svarar på frågorna, vilket gör att forskaren 

får höra testpersonens exakta tankar angående enkäten och frågorna. 

Efter att ha utfört de olika pilottesten kunde jag försäkra mig om att frågorna var 

formulerade på ett sådant sätt att de var klara och tydliga i sitt ändamål och att de olika 

versionerna så långt som möjligt motsvarade varandra. Ändringarna handlade främst 

om byte av ord och begrepp, som hade olika betydelser och betoningar i de två 

versionerna.  

3.3.4 Insamling av datamaterialet 

Enkäterna skickades ut den 14 maj 2013 till 4382 personer, varav 2500 var medlemmar 

i HEKO och 1882 i Niord. Själva enkäten skickades ut som en allmän öppen länk i ett e-

postmeddelande tillsammans med ett kort informationsbrev. Den allmänna öppna 

länken försäkrade respondenternas anonymitet, ifall de så önskade. Epost-

meddelandet skickades ut av kontaktpersonerna vid de två föreningarna. 

Kontaktpersonen vid HEKO tillade ett personligt meddelande i slutet av infobrevet, där 
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mottagarna ombads svara på enkäten och försäkrades om att inga medlemsuppgifter 

givits ut i samband med utskicket. De två följebreven finns i sin helhet i bilaga 1 och 2.  

En dryg vecka senare, den 22 maj 2013, skickade kontaktpersonen vid HEKO ännu ut 

ett påminnelsemail. Påminnelsen gick ut till samma 2500 mottagare som det 

ursprungliga meddelandet hade gått till, eftersom det var omöjligt att veta vem som 

redan svarat på enkäten. I påminnelsemeddelandet togs detta i beaktande. 

Meddelandet finns i sin helhet i bilaga 3. Motsvarande förfrågan om ett 

påminnelsemeddelande skickades också ut till Niord, men av praktiska skäl var det inte 

möjligt att skicka ut en påminnelse. 

Den sista svarsdagen var den 26 maj 2013 och därefter stängdes enkäten för svar med 

hjälp av Webropols administrationssida. För att möjligtvis höja på svarsprocenten 

valde jag att lotta ut biobiljetter bland alla de respondenter som lämnat sina 

kontaktuppgifter, eftersom Bryman och Bell (2011:236) menar att förseendet av ett 

monetärt incitament kan höja på svarsprocenten. Den slutliga svarsfrekvensen var 1148 

respondenter, varav 384 svar kom från Niord och 764 från HEKO. Svarsprocenten blev 

alltså 26,2 totalt: 20,4 % för Niord och 30,6 % för HEKO. Skillnaden i svarsprocenten 

mellan de två föreningarna påverkar inte resultaten, då de två undergrupperna inte 

kommer att jämföras sinsemellan. Dock kan orsakerna till de avvikande 

svarsprocenterna diskuteras och en av orsakerna är förmodligen 

påminnelsemeddelandet som skickades åt HEKO:s medlemmar. Det kom nämligen in 

förhållandevis många svar direkt efter att meddelandet skickats ut. En hög 

svarsprocent är önskvärt, men inte lika avgörande för denna avhandling, eftersom jag 

är intresserad av att undersöka sambandet mellan variablerna istället för förekomsten 

av ett beteendemönster.  

3.3.5 Generaliserbarhet 

Bryman & Bell (2011:163-164) beskriver en generaliserbar undersökning som en 

undersökning vars resultat kan anses representera andra element än de element som 

varit föremål för undersökningen, alltså vill forskaren kunna generalisera sina 

slutsatser utöver den studerade populationen. Enligt Easterby-Smith et al. (2008:21) är 

målet alltid att generalisera forskningsresultaten inom de givna begränsningarna. 

Författarna poängterar också (Easterby-Smith et al. 2008:58) att för att kunna 

generalisera ett resultat måste urvalet vara tillräckligt stort.  
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Fastän både Niord och HEKO kräver en merkantil högskoleexamen av sina 

medlemmar, tar föreningarna inte ställning till vad deras medlemmar arbetar med. 

Dock kan man med goda skäl anta att de flesta arbetar med något som har med deras 

utbildning att göra. Däremot är en ekonomutbildning relativt generell, jämfört med 

t.ex. en läkar- eller juristutbildning, vilket innebär att arbetsuppgifterna för ekonomer 

kan variera väldigt mycket. Detta innebär att resultaten av undersökningen inte är 

bundna till en viss yrkesgrupp. Eftersom alla som deltagit i min undersökning har en 

merkantil högskoleexamen kan resultaten anses vara generaliserbara till finska 

ekonomer, men endast riktgivande för finska kunskapsarbetare i allmänhet. 

3.4 Analys av data 

Denna del av metodkapitlet tar sig an beskrivandet av dataanalysen och hur svaren från 

enkäten analyserades, för att senare kunna presenteras som resultat i resultatkapitlet.  

Efter att enkäterna stängts för svar, flyttades svaren direkt över från Webropol till en 

Excel-tabell som därefter importerades till databehandlingsprogrammet IBM SPSS 23. 

Svaren till den öppna frågan överfördes inte till databehandlingsprogrammet, eftersom 

de kommer endast att användas i illustrativt syfte och behöver varken kodas eller 

analyseras skilt.  

För att kunna analysera sambanden mellan variablerna måste jag konstruera enhetliga 

variabler av de enskilda påståendena i undersökningen. De påståenden som var 

relevanta för min undersökning var följande: 1 a-e, 2 a-f, 4 b-e och 7 a-i. Variablerna 

kodades som intervallvariabler. Sambanden mellan variablerna analyserades med hjälp 

av Pearsons korrelationstest och partiell korrelation.  

Efter att jag kodat variablerna och utfört analyserna, åskådliggjorde jag resultaten 

grafiskt. Dessa tabeller och grafer presenteras närmare i resultatkapitlet (kap. 4) och 

bilaga 6.  

Inga påståenden i frågeformuläret var obligatoriska, men de flesta respondenter hade 

ändå svarat på alla påståenden. 
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3.5 Undersökningens kvalitet 

I den nästsista delen av metodkapitlet diskuteras undersökningens validitet och 

reliabilitet. 

Det är av stor vikt att försäkra sig om att den utförda undersökningen håller en hög 

standard. Därför är det viktigt att diskutera undersökningens reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten avser huruvida konsekvent undersökningen är: skulle de använda 

datainsamlingsmetoderna och de analytiska processerna ge överensstämmande 

resultat med en liknande undersökning utförd vid en annan tidpunkt eller av en annan 

person (Lundahl & Skärvad, 1999:152; Easterby-Smith et al. 2008:92; Saunders et al. 

2009:156). En god reliabilitet innebär att det finns få slumpmässiga fel i mätningen av 

resultaten, alltså har tillfälligheter en mycket liten påverkan på resultatet (Lundahl & 

Skärvad, 1999:152).  

För att kunna bedöma variablernas reliabilitet räknade jag ut Cronbach’s alpha för 

osakligt bemötande, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och brott mot 

det psykologiska kontraktet. Cronbach’s alpha är ett mått på hur konsekventa en 

mängd påståenden är sinsemellan (Pallant, 2010:97-100). I princip varierar α mellan 0 

och 1, där 1 innebär en hög konsekvens mellan påståendena och 0 innebär att 

påståendena inte är alls internt konsekventa. 0,7 anses vara minimivärdet för att en 

variabel skall kunna anses vara tillräckligt reliabel (Pallant, 2010:97).  Även om frågor 

med färre än tio påståenden brukar få relativt låga värden för α, framgår det ur tabell 1 

att alla mina variabler är tillräckligt reliabla, fastän alla bestod av färre än tio 

påståenden.  

 

Variabel Frekvens Cronbach's alpha Antal påståenden 

Osakligt bemötande 1125 0,847 9 

Arbetstillfredsställelse 1134 0,78 5 

Organisatoriskt engagemang 1135 0,932 6 

Brott mot psykologiskt kontrakt 1137 0,896 4 

     Cronbach’s alpha för de undersökta variablerna Tabell 1

 

Med inre validitet menas det att mätinstrumentet (i detta fall enkäten) mäter det som 

den är avsedd att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999:150; Dahmström 2005:334). Vidare 

är det viktigt att ha klart för sig ifall mätinstrumentet mäter för litet, för mycket eller 
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mäter fel saker (Lundahl & Skärvad, 1999:151). Vidare påpekar Dahmström (2005:334) 

att speciellt vid mätning av attityder och abstrakta begrepp är konverteringen till 

mätbara variabler avgörande för validiteten. 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999:151) innebär en låg yttre validitet däremot att 

”mätningen med vårt mätinstrument, enkäten, gav en dålig indikation på det problem 

vi sökt svar på”. Med detta menas att överensstämmelsen mellan svaren på 

undersökningen och sambandet som man ville undersöka var dålig. Saunders et al. 

(2009:158) samt Easterby-Smith et al. (2008:92) beskriver problematiken med yttre 

validitet som svårigheter att tillämpa resultaten i andra situationer (t.ex. organisationer 

eller grupper av människor).  

Validiteten förstärks också tack vare att enkätens mätinstrument baserades på tidigare 

forskning, som genomgått en sträng vetenskaplig kontroll. 

I de tidigare avsnitten har jag beskrivit mina åtgärder för att försäkra mig om att min 

undersökning håller en hög nivå av både validitet och reliabilitet. Saunders (2009:371) 

påpekar att det är speciellt stickprovets representativitet (kap. 3.2), enkätens 

utformning (kap. 3.3.2) samt pilottestning (kap. 3.3.3) som kan höja på dessa.  

3.6 Forskningsetik 

Att en avhandling skrivs i enlighet med forskningsetiska aspekter är ytterst viktigt. 

Enligt Finlands Akademis Forskningsetiska anvisningar (2003) skall forskaren se till 

att ”forskningen planeras, genomförs och rapporteras i detalj och på det sätt som 

kraven på vetenskapliga fakta förutsätter”. Vidare skall forskaren se till att denna: 

tillämpar dataanskaffnings-, undersöknings- och bedömningsmetoder som är 

förenliga med kriterierna för vetenskaplig forskning och etiskt hållbara samt 

tillämpar den öppenhet som är karaktäristisk för vetenskaplig verksamhet vid 

publiceringen av undersökningsresultaten. (Finlands Akademis 

Forskningsetiska anvisningar, 2003) 

Jag fäster stor uppmärksamhet vid forskningsetiken i avhandlingsprocessen, från 

planeringen till rapporterningen. Deltagandet var frivilligt och inga 

beroendeförhållanden fanns mellan forskaren och deltagarna (Dahmström, 2005:359). 

Resultaten analyseras endast på gruppnivå, vilket innebär att respondenternas 

anonymitet försäkras på bästa möjliga sätt (Dahmström, 2005:360). Anonymitet är 

speciellt viktigt vid undersökningar som handlar om osakligt bemötande. Många 
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respondenter kan anse att informationen som forskaren samlar är känslig och negativa 

konsekvenser kan uppkomma för den svarande, ifall svaren kan kopplas till denna. 

Vidare försäkrar jag öppenheten av forskningen med att skicka forskningsresultaten 

och den färdiga avhandlingen till de medverkande ekonomföreningarna, som sedan 

vidare kan upplysa sina medlemmar om resultaten av undersökningen. 
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4 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

I följande kapitel presenterar jag det empiriska materialet som samlades in med hjälp 

av enkäten. Jag presenterar endast de frågor och resultat som är relevanta för min 

avhandling: 1-2, 4, 7, 10. Syftet med kapitlet är att ge en helhetsbild av de svar som 

kommit in av respondenterna och att lyfta fram resultat av speciellt intresse. Jag 

diskuterar därefter innebörden av resultaten i det påföljande kapitlet. Inledningsvis går 

jag igenom en del bakgrundsinformation om respondenterna för att kunna 

åskådliggöra svaren. För att göra resultaten lättåskådliga har jag sammanställt dem i 

tabeller och grafer. Hypoteserna som jag ställde i referensramen har också testats och 

resultaten presenteras i kronologisk ordning. 

De statistiska test som gjorts är inkluderade i tabellformat och enstaka frågor har 

åskådliggjorts med hjälp av deskriptiv statistik. En del av tabellerna presenteras direkt i 

detta kapitel, medan resten kan hittas i bilaga 6. 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

På enkäten svarade sammanlagt 1144 personer, varav 702 (61,4 %) var kvinnor och 429 

(37,5 %) män. Åldersfördelningen var relativt jämn, vilket åskådliggörs i tabell 2. 

Åldersgruppen som var aktivast att svara var personer mellan 40 och 49 år. Den yngsta 

personen som svarade på enkäten var 25 år gammal medan den äldsta personen angav 

sig vara 69 år gammal. Detta var i led med de begränsningarna som vi kommit överens 

med kontaktpersonerna för de deltagande föreningarna och kravet om att personen 

fortfarande är aktiv i arbetslivet fylls också. De flesta svaren till enkäten kom från 

HEKO (66,6 %).  

Lite över hälften av respondenterna meddelade att de hör till gruppen expert/fack-

specialist (50,3 %) och den mest representerade företagsstorleken var 250 eller mer 

anställda (hela 55,8 %).  

Alla beskrivande fördelningar av respondenterna är sammanställda i tabell 2. 
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Svarsgrupp 

  Frekvens Procent 

Niord 382 33,4% 

HEKO 762 66,6% 

Saknas 0 0 

Totalt 1144 100 % 

Kön 

Man 429 37,5% 

Kvinna 702 61,4% 

Saknas 13 1,1% 

Totalt 1144 100 % 

Ålder 

20-29 62 5,4% 

30-39 324 28,3% 

40-49 338 29,5% 

50-59 288 25,2% 

60-69 108 9,4% 

Saknas 24 2,1% 

Totalt 1144 100 % 

Position 

Högsta ledning / Ledning 185 16,2% 

Mellanledning 265 23,2% 

Expert / Fack-specialist 575 50,3% 

Annan anställd / Tjänsteman 114 10 % 

Saknas 5 0,4% 

Totalt 1144 100 % 

Anställningens varaktighet 

Mindre än 1 år 103 9 % 

1-2 år 188 16,4% 

3-5 år 274 24 % 

6-9 år 195 17 % 

10 år eller längre 384 33,6% 

Saknas 0 0 % 

Totalt 1144 100 % 
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Företagets storlek 

Färre än 10 anställda 79 6,9% 

10-49 anställda 160 14 % 

50-249 anställda 263 23 % 

250 anställda eller mer 638 55,8% 

Saknas 4 0,3% 

Totalt 1144 100 % 
 

 Demografisk fördelning av respondenterna Tabell 2

4.2 Presentation av variablerna 

För att kunna mäta de olika sambanden mellan de undersökta variablerna, måste 

frågorna och de olika påståendena i enkäten omvandlas till enhetliga variabler. Varje 

fråga med respektive påståenden representerade en variabel. Omvandlingen gjordes 

genom att räkna ihop medeltalet av de olika påståendena till ett enda medeltal per 

fråga, dvs. per variabel. Variablernas medeltal är sammanställda i tabell 3. Observera 

att alla andra variabler förutom osakligt bemötande mättes på en skala från 1 till 7. 

Osakligt bemötande mättes på en skala från 1 till 5. Medeltalen över de enskilda 

påståendena finns att avläsa i bilaga 6.  

 

Variabel Frekv. Min. Max. Medeltal Stand. avv. 

Osakligt bemötande 1125 1 4,78 1,4269 0,42617 

Arbetstillfredsställelse 1134 1,6 7 5,0683 0,94996 

Organisatoriskt engagemang 1135 1 7 4,3282 0,04398 

Brott mot psykologiskt kontrakt 1137 1 7 2,3463 1,40831 

            
 Variablernas medeltal Tabell 3

 

Osakligt bemötande behandlades i fråga 7. Frågan mätte hur ofta respondenten 

utsatts för olika beteendemönster som kan klassas som osakligt bemötande. 

Upplevelserna mättes på en skala från 1 till 5, där 1 motsvarade ”upplever aldrig” och 5 

motsvarade ”upplever dagligen”. Detta var enda variabeln som mättes på en skala från 1 

till 5. I denna fråga användes inte ordet mobbning eller osakligt bemötande, utan 

påståendena bestod av olika beteendemönster. 
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Medeltalet för variabeln osakligt bemötande var relativt låg, på endast 1,43. Minimi 

medeltalet för en enskild respondent var 1,0 medan maximimedeltalet var 4,78. Det 

låga medeltalet är i linje med tidigare undersökningar som utnyttjat NAQ-R 

frågeformuläret för att studera osakligt bemötande (Einarsen et al. 2009). Det 

genomsnittliga medeltalet för påståendena i deras undersökning var 1,45. 

Fråga 1 mätte respondenternas arbetstillfredsställelse på en skala från 1 till 7, där 1 

motsvarade ”mycket missnöjd” och 7 motsvarade ”mycket nöjd”. Minimimedeltalet för 

en respondent var 1,6 och maximimedeltalet var 7,0.  

 

Graf 1   Medeltal för de olika frågorna angående arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse hade det högsta medeltalet bland de undersökta variablerna. Ur 

graf 1 kan medeltalen för de olika frågorna om arbetstillfredsställelse avläsas. 

Respondenterna var minst nöjda med sin lön (4,72) och nöjdast med samarbetet med 

de andra i personalen (5,32). Fråga 1a tog fasta på om respondenterna var nöjda med 

sitt nuvarande jobb som helhet. Medeltalet för den frågan var 4,98, vilket är relativt 

nära helhetsmedeltalet för hela variabeln arbetstillfredsställelse, vilket var 5,07.  De 

olika frågorna om arbetstillfredsställelse mäter olika dimensioner av attityden. 

Frågorna om de övriga variablerna är konstruerade så, att de alla mäter samma 

beteendemönster eller attityd. Även om olika dimensioner av arbetstillfredsställelsen 
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mättes, är det mer ändamålsenligt i denna undersökning att slå ihop de olika frågorna 

till en enda variabel. 

Organisatoriskt engagemang mättes i fråga 2 på en skala från 1 till 7, där 1 

motsvarade ”helt av annan åsikt” och 7 av ”helt av samma åsikt”. Medeltalet för 

organisatoriskt engagemang som en helhet var 4,32. Minimimedeltalet bland 

respondenterna var 1,0, medan maximimedeltalet var 7,0. 

Brott mot det psykologiska kontraktet kom upp i fråga 4. Variabeln mättes på en 

skala från 1 till 7, där 1 motsvarade ”helt av annan åsikt” och 7 av ”helt av samma åsikt”. 

Påståendena b till e var relevanta för min avhandling. Helhetsmedeltalet för variabeln 

var 2,48. Minimimedeltalet var 1,0 och maximimedeltalet var 7,0. 

4.3 Sambanden mellan variablerna 

En korrelationsanalys är det bästa sättet att undersöka ifall ett linjärt samband mellan 

två kvantitativa variabler existerar (Pallant, 2010:121-137). I detta fall är jag intresserad 

av att undersöka både positiva och negativa samband. Enligt mina hypoteser borde 

höga värden på osakligt bemötande och psykologiskt kontrakt leda till låga värden på 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang (negativa samband). Däremot 

borde höga värden på osakligt bemötande korrelera med höga värden på brott mot det 

psykologiska kontraktet (positivt samband). Så som jag redan lyft fram tidigare i 

avhandlingen, kommer inte en eventuell samvariation mellan variablerna att betyda att 

det med säkerhet finns ett kausalsamband mellan dem. 

För att kunna ställa upp en korrelationsmatris med alla mina variabler, gjorde jag ett 

Pearson korrelationstest. De flesta samband jag undersöker antas vara negativa, vilket 

betyder att värdet på korrelationskoefficienten r kommer att vara mellan -1 och 0           

(-1≤r≤0). Eftersom sambandet mellan osakligt bemötande och brott mot det 

psykologiska kontraktet förväntas vara positivt, dvs. att höga värden på den ena 

variabeln leder till höga värden på den andra variabeln, kommer r att vara mellan 0 och 

1 (0≤r≤1). ±1 innebär ett perfekt samband, medan ett värde på 0 innebär att det inte 

existerar ett linjärt samband mellan variablerna. Korrelationskoefficienten berättar 

alltså inget om hur brant lutningen är, utan endast om det existerar ett samband och 

hur starkt det sambandet är.  

Ett r-värde på <-0,5 eller >0,5 innebär att man kan tala om ett starkt linjärt samband. 

Inom naturvetenskaper kommer man oftare upp till sådana värden än inom 

samhällsvetenskaperna. Då man undersöker sociala faktorer och samband, kommer 
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man sällan upp till värden där r är <-0,5 eller >0,5. Detta beror oftast på att det finns 

väldigt många olika variabler som påverkar sambandet och de undersökta variablerna. 

Inom samhällsvetenskaperna har man sällan möjlighet att studera de olika variablerna 

i ett vakuum, där endast en variabel justeras. Detta leder till att även lägre r-värden i 

positiva samband och högre r-värden i negativa samband kan anses vara betydande 

inom samhällsvetenskaperna. 

Korrelationsmatrisen för de undersökta variablerna är sammanställd i tabell 4. 

 

  
Osakligt 

bemötande 
Arbets-

tillfredsställelse 
Organisatoriskt 

engagemang 

Brott mot 
psykologiskt 

kontrakt 

Osakligt bemötande 

Pearson 
Korrelation 

1 -,397** -,256** ,440** 

Sig. (2-sidig)   ,000 ,000 ,000 

Frekvens 1125 1115 1116 1118 

Arbetstillfredsställelse 

Pearson 
Korrelation 

-,397** 1 ,644** -,546** 

Sig. (2-sidig) ,000   ,000 ,000 

Frekvens 1115 1134 1126 1127 

Organisatoriskt 
engagemang 

Pearson 
Korrelation 

-,256** ,644** 1 -,509** 

Sig. (2-sidig) ,000 ,000   ,000 

Frekvens 1116 1126 1135 1128 

Brott mot psykologiskt 
kontrakt 

Pearson 
Korrelation 

,440** -,546** -,509** 1 

Sig. (2-sidig) ,000 ,000 ,000   

Frekvens 1118 1127 1128 1137 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 signifikansnivå (2-sidig). 

 Korrelationsmatris över de undersökta variablerna. Tabell 4

 

Enligt hypotes 1 skulle det finnas ett negativt samband mellan osakligt bemötande och 

den anställdas arbetstillfredsställelse. Pearson korrelationen gav att r = -0,397 (p<0,01, 

n=1115) mellan dessa två variabler. Detta innebär att hypotes 1 kan godkännas, 

eftersom det finns ett signifikant negativt samband mellan osakligt bemötande och 

arbetstillfredsställelsen. 

Enligt hypotes 2 skulle det däremot finnas ett negativt samband mellan osakligt 

bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang. r-värdet för detta samband 

var -0,256 (p<0,01, n=1116). Detta visar att det också finns ett signifikant samband 
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mellan osakligt bemötande och det organisatoriska engagemanget, vilket leder till att 

hypotes 2 kan godkännas. 

4.4 Brott mot psykologiskt kontrakt  

Jämfört med de andra variablerna har brott mot psykologiskt kontrakt det starkaste 

sambandet med osakligt bemötande då r-värdet mellan dessa två variabler är 0,44 

(p<0,01, n=1118). Detta stämmer även överens med förväntningarna att höga värden 

på den ena variabeln leder till höga värden på den andra variabeln. Även sambanden 

mellan brott mot psykologiskt kontrakt och de anställdas arbetsrelaterade attityder var 

starkt: för arbetstillfredsställelse var r-värdet -0,546 (p<0,01, n=1127) och för 

organisatoriskt engagemang var r-värdet -0,509 (p<0,01, n=1128). Brott mot 

psykologiskt kontrakt tycks därmed ha starka samband till alla de undersökta 

variablerna och det är motiverat att kontrollera för dess effekt på sambandet mellan 

osakligt bemötande och de arbetsrelaterade attityderna. 

Partiell korrelation är en vidareutveckling av Pearson korrelationen (Pallant, 2010:143-

146). En partiell korrelation kontrollerar statistiskt för påverkan av en tredje variabel 

(eller flera variabler) på sambandet mellan de två undersökta variabler. En partiell 

korrelation berättar alltså ifall sambandet mellan de undersökta variablerna kan 

förklaras med den tredje variabeln (eller flera variabler). I praktiken rensas påverkan 

av den variabeln man kontrollerar för bort. Efter att man kontrollerat för effekten av 

den tredje variabeln kommer man att få en exaktare och tydligare bild av sambandet 

mellan de undersökta variablerna. 

För att få reda på ifall brott mot det psykologiska kontraktet förklarar sambandet 

mellan osakligt bemötande och de anställdas arbetsrelaterade attityder kontrollerade 

jag för dess effekt på sambandet mellan de undersökta variablerna. Resultaten av de 

partiella korrelationerna presenteras nedan och kan dessutom avläsas ur tabell 5 och 6. 

Enligt hypotes 3 skulle uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklara det 

negativa sambandet mellan osakligt bemötande och den anställdas 

arbetstillfredsställelse. r-värdet för det enkla sambandet mellan osakligt bemötande 

och arbetstillfredsställelsen var -0,397. Efter att ha kontrollerat sambandet för brott 

mot psykologiskt kontrakt sjönk värdet till -0,203 (tabell 5). Sambandet var fortfarande 

signifikant (p<0,01, n=1105). Detta tyder på att brott mot psykologiska kontraktet 

förklarar en del av det negativa sambandet mellan osakligt bemötande och den 
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anställdas arbetstillfredsställelse, men inte allt. Detta betyder att hypotes 3 får stöd, 

men att det handlar om partiell snarare än om fullständig mediering.  

Kontroll-
variabel 

    
Osakligt 

bemötande 
Arbets-

tillfredsställelse 

Brott mot 
psykologiskt 

kontrakt 

Osakligt 
bemötande 

Korrelation  1,000 -,203 

Signifikans 
(2-sidig)   ,000 

df 0 1105 

Arbets-
tillfredsställelse 

Korrelation  -,203 1,000 

Signifikans 
(2-sidig) ,000   

df 1105 0 

      Partiell korrelation mellan osakligt bemötande och arbetstillfredsställelse Tabell 5

 

Hypotes 4 dikterade att uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det 

negativa sambandet mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska 

engagemang. Här var r-värdet för det enkla sambandet mellan osakligt bemötande och 

det organisatoriska engagemanget -0,256. Efter att ha kontrollerat sambandet för brott 

mot psykologiskt kontrakt sjönk värdet till -0,035 (tabell 6). Sambandet var dessutom 

inte längre signifikant (n=1106). Då man kontrollerat för brott mot psykologiska 

kontraktet, försvann sambandet mellan osakligt bemötande och organisatoriskt 

engagemang. Detta betyder att brott mot psykologiska kontraktet förklarar sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang, vilket 

innebär en fullständig mediering mellan variablerna. Detta leder till att hypotes 4 kan 

godkännas.  

Kontroll-
variabel 

    
Osakligt 

bemötande 
Organisatoriskt 

engagemang 

Brott mot 
psykologiskt 

kontrakt 

Osakligt 
bemötande 

Korrelation 1,000 -,035 

Signifikans 
(2-sidig) 

  ,249 

df 0 1106 

Organisatoriskt 
engagemang 

Korrelation -,035 1,000 

Signifikans 
(2-sidig) 

,249   

df 1106 0 

      Partiell korrelation mellan osakligt bemötande och organisatoriskt engagemang Tabell 6
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4.5 Sammanfattning av undersökningens resultat 

Resultaten bekräftar att det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och 

de båda arbetsrelaterade attityderna. Sambanden analyserades med hjälp av Pearson 

korrelation. Alla samband konstaterades vara signifikanta. Sambanden mellan brott 

mot det psykologiska kontraktet och de övriga variablerna var starka och signifikanta. 

Dessa resultat innebar att det var motiverat att kontrollera sambanden mellan det 

osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna för effekten av brott mot det 

psykologiska kontraktet. 

Jag kontrollerade effekten av brott mot det psykologiska kontraktet på sambandet 

mellan det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna genom att utföra 

en partiell korrelation. Resultatet av den partiella korrelationen visar att brott mot det 

psykologiska kontraktet förklarar till en del de undersökta sambanden. Sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas arbetstillfredsställelse existerade 

fortfarande och var signifikant efter att jag kontrollerat för brott mot det psykologiska 

kontraktet (partiell mediering). Däremot var sambandet mellan osakligt bemötande 

och det organisatoriska engagemanget inte längre signifikant och nästan obefintligt 

efter att jag kontrollerat för brott mot det psykologiska kontraktet (fullständig 

mediering). 

Dessa resultat ledde till att hypoteserna 1,2 och 4 fick stöd och kunde godkännas. 

Hypotes 3 fick partiellt stöd. Till följande kommer jag att relatera mina egna resultat till 

den tidigare forskningen, som presenterades i kapitel 2. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuterar jag de resultat som undersökningen gav och som 

presenterades i det föregående kapitlet. Jag återknyter resultaten till den existerande 

litteraturen som diskuterades i kapitel 2. I denna del besvaras forskningsfrågorna som 

jag ställde upp i början av avhandlingen.  

Jag diskuterar även kritiskt vad som kan ha påverkat undersökningens resultat och 

andra faktorer som man bör ta i beaktande då man läser och tolkar avhandlingen. 

Kapitlet och hela avhandlingen avslutas med de sammanfattande slutsatserna och 

förslag om teman till fortsatt forskning.  

5.1 Analysens förankring i litteraturen 

Som följande kommer jag att diskutera hur resultaten jag kommit fram till i min 

undersökning relaterar till resultat från tidigare forskning, som presenterades i kap. 2.  

5.1.1 Osakligt bemötande och de arbetsrelaterade 

attityderna 

Det osakliga bemötandet har tidigare undersökts under många olika termer, men flera 

forskare har kallat på centralisering av begreppet (Bowling & Beehr, Hershcovis, 2011). 

Jag definierade begreppet osakligt bemötande enligt Hershcovis (2011) modell, vilket 

betyder att jag inte ställer några krav på det osakliga bemötandets frekvens, varaktighet 

eller intensitet. I min empiriska undersökning innebar detta att ett högre medeltal än 1 

(”Aldrig”) på frågan om osakligt bemötande innebär att man blivit utsatt för osakligt 

bemötande. Jag analyserade det osakliga bemötandet från det beteendemässiga 

perspektivet (Nielsen & Einarsen, 2012), där offret redogör för de olika beteenden som 

denna mött på sin arbetsplats, istället för att fråga ifall respondenten känner sig utsatt 

för mobbning. Enligt Nielsen och Einarsen (2012) ger detta ett objektivare resultat om 

det osakliga bemötandet än om respondenten får stämpla sig själv som ett offer av 

osakligt bemötande. 

Den tidigare forskningen om osakligt bemötande var ganska entydig i sina resultat. I de 

olika undersökningarna visade det sig att det finns ett negativt samband mellan 

osakligt bemötande och arbetstillfredsställelse (Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-

Sandvik et al. (2007); Nielsen & Einarsen, 2012). Sambandets styrka varierade mellan 

undersökningarna, men sambandet konstaterades ändå vara signifikant. Mitt 
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forskningsresultat bekräftar fynden från den tidigare forskningen, eftersom min 

undersökning visade att det finns ett signifikant negativt samband mellan osakligt 

bemötande och arbetstillfredsställelsen. Korrelationsvärdet för sambandet var                

r = -0,397 (p<0,01, n=1115). På basis av denna undersökning kunde jag bekräfta att det 

existerar ett samband mellan dessa två variabler. Därmed kunde jag också godkänna 

min första hypotes, som löd: 

H1: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

arbetstillfredsställelse 

Tidigare forskningsresultat visade att också det organisatoriska engagemanget 

korrelerade negativt med osakligt bemötande (Bowling & Beehr, 2006; Nielsen & 

Einarsen, 2012). Konceptet baserar på forskning av Meyer och Allen (1991), och inom 

forskning om osakligt bemötande har speciellt det känslomässiga engagemanget legat i 

fokus. Detta var fallet även i min undersökning, där de påståenden som utgjorde den 

undersökta variabeln handlade om det känslomässiga engagemanget (Meyer et al. 

1993). Meyer och Allen (1991) kallade på att analysera alla tre komponenter av 

organisatoriskt engagemang tillsammans för att på bästa möjliga sätt förstå den 

anställdas relation till organisationen. Detta uppfylldes dock inte i min undersökning, 

just pga. att alla de relevanta påståendena handlade om det känslomässiga 

engagemanget. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.2. 

Även då det kommer till det andra sambandet ger mina resultat stöd åt de tidigare 

forskningsresultaten. r-värdet för sambandet mellan osakligt bemötande och 

organisatoriskt engagemang var -0,256 (p<0,01, n=1116). Detta bekräftar det 

signifikanta negativa sambandet mellan variablerna. Detta innebar att hypotes 2 kunde 

godkännas. Hypotesen löd: 

H2: Det finns ett negativt samband mellan osakligt bemötande och den anställdas 

organisatoriska engagemang  

Då jag gick igenom de öppna svaren, kom det fram att det var väldigt många som av en 

eller annan anledning inte trivdes på sitt jobb. Orsakerna var många, och respondenten 

reflekterade ofta över sin möjlighet att ändra på situationen genom att söka nytt jobb 

eller på annat sätt påverka situationen. Det var ändå tröstande att läsa kommentarer 

om att vissa respondenter trivdes väl på sin arbetsplats. I många av dessa kommentarer 

kom det fram att arbetsrelationerna och atmosfären på arbetsplatsen är en delorsak till 

att den anställda trivs på arbetsplatsen. 
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Då forskningsresultaten angående dessa två samband presenterats och diskuterats, kan 

jag svara på min första forskningsfråga. Den löd som bekant: 

Finns det ett samband mellan osakligt bemötande på arbetsplatsen och den 

anställdas arbetstillfredsställelse och organisatoriska engagemang? 

Jag kan konstatera att det finns ett samband mellan det osakliga bemötandet på 

arbetsplatsen och de anställdas arbetsrelaterade attityder, i detta fall 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. 

Dessa resultat som undersökningen frambringade var föga överraskande eftersom så 

mycket tidigare forskning pekade åt just detta håll. Men det som tidigare varit mer 

outforskat var hur det existerande sambandet kan förklaras med hjälp av brott mot det 

psykologiska kontraktet. Detta kommer att diskuteras härnäst. 

5.1.2 Brott mot psykologiskt kontrakt som förklarande 

mekanism 

Det forskningsgap som denna avhandling försöker fylla är förståelsen om hur upplevt 

osakligt bemötande leder till negativa attityder mot den anställande organisationen. 

Detta görs genom att undersöka ifall brott mot det psykologiska kontraktet kan förklara 

förhållandet mellan det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna.   

En person upplever ett brott mot det psykologiska kontraktet då den andra parten inte 

lyckats fullborda ett löfte som denna gett (Rousseau, 1989; Robinson & Rousseau, 

1994). Löften som upplevs vara brutna medför starka känslor av ilska och nedsatt tillit, 

och dessutom kan ett upplevt brott mot det psykologiska kontraktet ha en inverkan på 

förtroendet för den andra parten (Robinson & Rousseau, 1994). Följderna av brott mot 

det psykologiska kontraktet kan delas upp i tre interrelaterade komponenter: 

känslomässiga reaktioner, attityder och individuell effektivitet (Zhao et al. 2007). Ett 

upplevt brott leder till en känslomässig reaktion, som sedan leder till en förändring i de 

arbetsrelaterade attityderna, som i sin tur leder till ett förändrat beteendemönster 

(ibid). Den emotionella reaktionen (Zhao et al. 2007) kan förknippas med känslor av 

ilska och nedsatt tillit (Robinson & Rousseau, 1994). 

Psykologiska kontrakt har ansetts vara delvis bundna till det organisatoriska 

engagemanet, eftersom de båda antar ett psykologiskt förhållande mellan den anställda 

och organisationen (Rousseau, 1989). Det är speciellt det attitydmässiga och vidare 

känslomässiga engagemang (Meyer & Allen, 1991) som kan relateras till brott mot det 
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psykologiska kontraktet (Zhao et al. 2007). Enligt Zhao et al. (2007) kommer den 

anställda med mindre sannolikhet att identifiera sig själv med organisationen då denna 

upplever ett brott mot det psykologiska kontraktet, vilket leder till att det 

organisatoriska engagemanget försvagas. Detta konstaterade Zhao et al. (2007) även 

empiriskt. Parzefall och Salin (2010) lyfter också fram att brott mot det psykologiska 

kontraktet beskriver den anställdas uppfattning om kvaliteten av dennas förhållande 

till den anställande organisationen. Enligt dem har brott mot det psykologiska 

kontraktet en central roll i upplevandet av och konsekvenserna av 

arbetsplatsmobbning. I t.ex. Finland kan de anställda på goda grunder och baserat på 

lagstadgade regler förvänta sig att osakligt bemötande inte förekommer på 

arbetsplatserna (Finlex, 2002), medan även offer i andra länder sannolikt förväntar sig 

att representanter för organisationen vidtar åtgärder då mobbningsfall avslöjas 

(Parzefall & Salin, 2010). Baserat på antaganden om sambandet mellan brott mot det 

psykologiska kontraktet och anställningsförhållandet, hjälper konceptet brott mot det 

psykologiska kontraktet oss att undersöka och förstå hur arbetsplatsmobbning kan leda 

till att den anställda ifrågasätter de sociala normerna, som reglerar de sociala 

förhållandena på arbetsplatsen (Parzefall & Salin, 2010). Detta påverkar sist och 

slutligen offrets övergripande uppfattning om anställningsförhållandet.  

Chefer brukar ses som representanter för organisationen, som den anställde har det 

psykologiska kontraktet med (Rousseau, 1989). Att bli felbehandlad av sin chef 

motsvarar knappast de antaganden den anställde har om ömsesidiga skyldigheter, 

vilket högst troligt leder till att den anställde får en mer negativ bild av den anställande 

organisationen som helhet (Parzefall & Salin, 2010). Men även horisontell mobbning 

kan leda till att offret utvecklar negativa attityder gentemot den anställande 

organisationen. Med horisontell mobbning avses mobbning mellan två individer på 

samma nivå, dvs. inte mellan en anställd och en traditionell representant för 

organisationen. Den anställda kan anse att det är organisationen som borde gripa in 

och reda ut situationen, oberoende av gärningsmannens status inom organisationen 

(Parzefall & Salin, 2010). Detta förstärker argumenten om att offret kan skylla på den 

anställande organisationen både direkt och indirekt (Bowling & Beehr, 2006). 

Även om det fanns mycket tidigare forskning om brott mot det psykologiska kontraktet, 

fanns det inte empiriska undersökningar om brott mot det psykologiska kontraktet som 

förmedlare av sambandet mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade 

attityderna. Däremot fanns det undersökningar om hur brott mot det psykologiska 

kontraktet påverkar arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska engagemanget. 
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Robinson och Rousseau (1994) kom fram till att brott mot det psykologiska kontraktet 

korrelerar negativt med arbetstillfredsställelse och enligt en undersökning utförd av 

Zhao et al. (2007), är sambandet mellan brott mot det psykologiska kontraktet och de 

båda arbetsrelaterade attityderna negativt.    

För att kunna fungera som en förklarande variabler i det undersökta förhållandet, 

måste först osakligt bemötande korrelera positivt med brott mot psykologiskt kontrakt, 

och därefter borde sambandet mellan brott mot psykologiskt kontrakt och de 

arbetsrelaterade attityderna vara negativt. Detta bekräftades även av litteraturen (Zhao 

et al. 2007; Parzefall & Salin, 2010).  

Resultaten från min undersökning bekräftade förväntningarna på de olika 

förhållandena mellan variablerna. Sambandet med osakligt bemötande var positivt och   

r = 0,44, (p<0,01, n=1118). Vidare visade det sig att sambanden mellan brott mot 

psykologiskt kontrakt och de anställdas arbetsrelaterade attityder var starkt negativa. 

Korrelationsvärdet för arbetstillfredsställelse var -0,546 (p<0,01, n=1127) och för 

organisatoriskt engagemang var det -0,509 (p<0,01, n=1128). Detta innebar att det var 

motiverat att kontrollera för variabelns effekt på sambandet mellan osakligt bemötande 

och de arbetsrelaterade attityderna. 

Hypotesen för denna del av undersökningen löd enligt följande: 

H3: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas arbetstillfredsställelse 

Ursprungligen var r-värdet för sambandet mellan osakligt bemötande och 

arbetstillfredsställelsen som bekant -0,397. Då jag kontrollerat sambandet för effekten 

av brott mot psykologiskt kontrakt sjönk korrelationsvärdet till -0,203 (p<0,01, 

n=1105). Eftersom sambandets korrelationsvärde sjönk efter att effekten av brott mot 

det psykologiska kontraktet raderats, betydde det att det psykologiska kontraktet 

förklarar en del av det negativa sambandet mellan osakligt bemötande och den 

anställdas arbetstillfredsställelse. Detta ledde i sin tur till att det fanns partiellt stöd för 

hypotes 3.  

Då jag undersökte hur sambandet mellan osakligt bemötande och det organisatoriska 

engagemanget ser ut, var värdet på korrelationskoefficienten -0,256. Då jag 

kontrollerat sambandet för brott mot psykologiskt kontrakt sjönk värdet till -0,035. 

Värdet föll alltså nästan till noll efter att effekten av brott mot det psykologiska 

kontraktet försvunnit. Sambandet var dessutom inte längre signifikant (n=1106). Detta 

innebar att brott mot psykologiska kontraktet är en av de faktorer som förklarar 
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sambandet mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang. 

Detta i sin tur ledde till att den fjärde, och sista, hypotesen kunde godkännas. 

Hypotesen löd: 

H4: Uppfattat brott mot det psykologiska kontraktet förklarar det negativa sambandet 

mellan osakligt bemötande och den anställdas organisatoriska engagemang 

Även några av de öppna svaren som respondenterna gav avspeglade det negativa 

sambandet mellan brott mot det psykologiska kontraktet och de arbetsrelaterade 

attityderna. En respondent lyfte fram ouppfyllda löften som en orsak till att hon på 

allvar funderar på att söka nytt jobb:  

Hur än den omgivande marknadssituationen må se ut, skall man hålla fast vid givna löften. Även 
om jag tycker mycket om mitt nuvarande jobb, har några brutna löften under årens lopp nu lett 
till att jag på allvar letar efter nya utmaningar utanför den nuvarande organisationen. [Egen 
översättning] 

Det är omöjligt för en utomstående att veta hurdana löften respondenten talar om och 

om de varit ömsesidigt erkända. Det är precis det brott mot det psykologiska kontraktet 

handlar om. De två sätten hur brott mot det psykologiska kontraktet uppstår är 

antingen att ett löfte bryts eller att det förekommer oförenlighet (Robinson & Morrison, 

2000). Att ett löfte bryts kräver att en representant för företaget erkänner att en 

skyldighet existerar, men låter avsiktligt bli att uppfylla skyldigheten och bryter därmed 

ett löfte. Oförenlighet betyder däremot att de två parterna har olika uppfattningar om 

skyldigheten: både om karaktären av skyldigheten och ifall den verkligen existerar. 

Poängen är att båda varianterna kan leda till upplevt brott mot det psykologiska 

kontraktet, eftersom det i båda fallen uppstår en avvikelse mellan vad den anställda 

ansåg att denna blivit lovad och vad som sedan faktiskt skedde. 

Efter att ha diskuterat om brott mot det psykologiska kontraktet kan förklara 

sambandet mellan det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna, är jag 

färdig att svara på min andra forskningsfråga. Den var uppställd enligt följande: 

Kan brott mot det psykologiska kontraktet förklara det potentiella sambandet 

mellan det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna? 

Svaret på den andra forskningsfrågan är också jakande. Då forskningsfrågan 

uppställdes, var tanken inte att brott mot det psykologiska kontraktet skulle vara den 

enda förklarande variabeln, snarare en av dem. Det kom fram att brott mot det 

psykologiska kontraktet delvis förklarar sambandet mellan det osakliga bemötandet 

och de arbetsrelaterade attityderna. Hypotes 3 fick partiellt stöd (partiell mediering) 

och hypotes 4 fick fullt stöd (fullständig mediering), och kunde godkännas. Detta 
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innebär att svaret på den andra forskningsfrågan är jakande. Påpekas bör att brott mot 

det psykologiska kontraktet inte är den enda förklarande variabeln, speciellt i 

förhållandet till arbetstillfredsställelse. Detta har även Parzefall och Salin (2010) lyft 

fram. De föreslog åtminstone tre olika faktorer som kan förklara förhållandet, och brott 

mot det psykologiska kontraktet är endast en av dem. Detta lämnar utrymme för 

fortsatt forskning, som diskuteras vidare i kapitel 5.4. 

Innan jag kan presentera de slutliga konklusionerna, måste en kritisk diskussion om 

vad som kan ha påverkat undersökningens resultat föras. I följande delkapitel tar jag 

även upp andra viktiga faktorer som bör tas i beaktande då man läser och tolkar 

avhandlingen. Eventuella brister och begränsningar i undersökningen som kan påverka 

resultaten behandlas också. 

5.2 Kritisk diskussion 

En viktig aspekt att komma ihåg genom hela avhandlingen är att det är relativt svårt att 

operationalisera begrepp som osakligt bemötande, eftersom det i grund och botten 

handlar om vad varje enskild individ upplever, uppfattar och tolkar. Samma situation 

kan upplevas på två helt skilda sätt av två olika personer. Begreppets subjektivitet 

påverkar undersökningarna, och resultaten beror starkt på om frågorna som ställs 

handlar om beteendemässiga erfarenheter eller om självstämpling (Nielsen & Einarsen, 

2012). De subjektiva uppfattningarna om de bemötta beteendemönstren innebär att det 

kan finnas stora skillnader i vad enskilda individer uppfattar som t.ex. osakligt 

bemötande eller brott mot det psykologiska kontraktet. Däremot vill Parzefall och Salin 

(2010) påpeka att mobbning kanske ändå inte bara existerar i betraktarens öga. De 

anser att beteenden som kan klassas som mobbning ofta karaktäriseras av drag som 

skulle uppfattas som negativa även av en rimlig person. De resonerar att offren för de 

mesta stämplar dessa beteenden som mobbning endast om beteendet också strider 

emot offrets förväntningar om godtagbart bemötande. 

Att mäta effekten av ett visst beteende har inte hittills gjorts på ett konsekvent sätt 

(Hershcovis, 2011). Därmed kan det vara utmanande att hitta mått som på ett objektivt 

sätt mäter negativa handlingar, speciellt då själva offret svarar på frågorna. Det enda 

riktigt objektiva sättet att mäta osakligt bemötande verkar vara att beteendet bestyrks 

av en utomstående, eftersom de övriga måtten mäter offrets subjektiva upplevelser. Att 

sedan hitta objektiva utomstående personer, som skulle utvärdera t.ex. chefens 

negativa beteendemönster, kan också visa sig vara utmanande. Å andra sidan är även 
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utfallen av och de attityder som osakligt bemötande ger upphov till bundna främst till 

offren. Arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang är inte fenomen som 

upplevs på gruppnivå, utan det är attityder som enskilda individer besitter. Därmed är 

det ändå viktigt att undersöka de subjektiva uppfattningarna som de utsatta har om de 

negativa situationerna. Utmaningen för forskarna är däremot att komma fram till 

konsekventa mått, som på ett så objektivt sätt som möjligt får fram resultat, som i sin 

tur leder till att allmänna slutsatser kan dras på basis av de subjektiva upplevelserna. 

Att ställa upp en skala för upplevt osakligt bemötande kan konstateras vara utmanande. 

Så som en respondent lyfte fram, så finns det en gråzon mellan alternativen ”aldrig”, 

”sällan”, ”en gång i månaden”, osv. Dessa är väldigt subjektiva alternativ och det är 

respondentens egna uppfattningar som ger betydelse åt dem. Eftersom dessa alternativ 

är anpassade från tidigare forskning (NAQ-R), upplevde vi att det är motiverat att 

utnyttja dem även i denna studie.  

En annan viktig poäng, som också lyfts fram i tidigare undersökningar om osakligt 

bemötande (Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; Nielsen & Einarsen, 

2012), är att kausaliteten mellan de olika variablerna inte kan avgöras på basis av 

tvärsnittsstudier. Därmed gäller samma faktum även för denna avhandling. På basis av 

denna undersökning går det alltså inte heller att påstå vilken av variablerna som är 

orsaksvariabeln och vilken som är effektvariabeln. Det är alltså möjligt att en person 

som är missnöjd med sitt jobb och den anställande organisationen (låg 

arbetstillfredsställelse) lockar fram frustration hos medarbetarna, vilket personen 

sedan tolkar som osakligt bemötande. Men det kan lika väl hända att osakligt 

bemötande leder till att en person blir frustrerad på den anställande organisationen, 

vilket påverkar t.ex. arbetstillfredsställelsen. Jag har spjälkat upp sambandet mellan 

det osakliga bemötandet och de arbetsrelaterade attityderna genom att undersöka hur 

brott mot det psykologiska kontraktet faller mellan dem. Detta innebär också att jag 

kan dra exaktare slutsatser om hur sambandet mellan det osakliga bemötandet och de 

arbetsrelaterade attityderna ser ut, även om jag inte kan påstå något om sambandens 

kausalitet.  

Respondenternas kommentarer i den öppna frågan gav insikter i problemställningar 

som gjorde det utmanande att svara på vissa frågor i enkäten. En respondent efterlyste 

en tydligare uppdelning mellan de olika aktörerna inom organisationen, eftersom hon 

vantrivdes med den högsta ledningen men stannade i företaget på grund av den 

närmaste chefen och medarbetarna. Detta bekräftades av en annan respondent, vars 

kommentar löd: ”Chefens humör och raseriutbrott problem för hela den fina 
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organisationen”. Detta påverkar utan tvekan respondenternas svar om hur de upplever 

organisationen, eftersom det är bara en del av organisationen som skapar negativitet. 

Men de variabler som denna studie undersökte kräver ändå att organisationen 

behandlas som en helhet. Vissa delar, som t.ex. medarbetare kan anses vara fördelar 

med jobbet, medan andra delar, som t.ex. högsta ledningen, kan anses vara nackdelar. 

Deras sammansatta effekt utgör den helhetliga attityden gentemot organisationen. 

En annan respondent lyfte fram problematiken med dagens organisationer. De kan se 

väldigt olika ut än de gjort tidigare, med tanke på distansarbete och möjligheten att 

samtidigt jobba med olika team. Detta gör situationen mer mångfacetterad än den 

kanske varit för ett decennium sedan, då de anställda inte hade samma möjligheter till 

flexibilitet på arbetsplatsen. Även uppdelningen mellan den globala koncernen och 

lokala enheten vållade problem för vissa respondenter. En annan poäng som också 

lyftes fram angående arbetslivet i dagens läge var att den anställda kan ha andra jobb 

vid sidan om, som även inverkar på sinnesstämningen. Att dagens organisationer och 

arbetsliv ser annorlunda ut än de gjorde för 10-20 år sedan måste också beaktas i 

forskning om hur människor beter sig och upplever att de blir behandlade av 

organisationerna. 

Enligt Meyer och Allen (1991) skall alla tre komponenter av det organisatoriska 

engagemanget analyseras, även om huvudfokuset skulle ligga vid det känslomässiga 

engagemanget. I min undersökning är jag intresserad av sambandet mellan osakligt 

bemötande och det känslomässiga engagemanget, vilket argumenterades för i kapitel 

2.4.2. Detta innebär att det är motiverat att frågan om organisatoriskt engagemang 

endast tar det känslomässiga engagemanget i beaktande. Är man intresserad av att 

undersöka utfallet av organisatoriskt engagemang, är man mer bunden av Meyer och 

Allens (1991) resonemang att ta i beaktande alla de olika dimensionerna av 

engagemang. 

För att forsningens resultat skall kunna ge några vidare indikationer, måste 

undersökningen kännetecknas av tillräckligt hög reliabilitet och validitet. 

Undersökningens reliabilitet, som avser hur konsekvent undersökningen är (Lundahl & 

Skärvad, 1999:152; Easterby-Smith et al. 2008:92; Saunders et al. 2009:156), mättes 

med hjälp av Cronbach’s Alpha. Värdena på de olika variablerna konstaterades vara av 

hög klass, eftersom de flesta variablerna hade ett α-värde på kring 0,9 (0<α<1). Den 

inre validiteten, som innebär att det använda mätinstrumentet mäter det som den är 

avsedd att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999:150; Dahmström 2005:334), förstärktes av 

de utförda pilottesten och en väldigt noggrann utformning av enkäten. De olika 
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mätinstrumenten och skalorna som användes i enkäten var baserade på tidigare 

forskning, som genomgått en sträng vetenskaplig kontroll. Speciellt vid mätning av 

attityder och abstrakta begrepp är konverteringen till mätbara variabler avgörande för 

validiteten (Dahmström, 2005:334). Som bekant visade Cronbach’s alpha att de 

undersökta variablerna var internt konsekventa. Bl.a. detta tyder på att vi lyckats skapa 

välfungerande mätbara variabler.  

En låg yttre validitet innebär däremot att undersökningens resultat är svåra att tillämpa 

i andra situationer, t.ex. organisationer eller grupper av människor (Easterby-Smith et 

al. 2008:92; Saunders et al. 2009:158). Enkätens respondenter bestod av medlemmar i 

två finska ekonomföreningar. Detta innebär att varje respondent har en merkantil 

högskoleexamen och vidare kan man anta att majoriteten jobbar med något som har 

med deras utbildning att göra. Dock kan inga absoluta slutsatser dras om 

respondenternas arbetsområde, eftersom de två föreningarna inte tar ställning till vad 

medlemmarna jobbar med. En ekonomutbildning kan dessutom anses vara relativt 

generell, jämfört med t.ex. en läkar- eller juristutbildning. Generaliserbarheten av 

forskningsresultaten är inte helt entydig, eftersom det inte finns tydliga riktlinjer för 

hur resultaten kan generaliseras utöver de två ekonomföreningarna. Undersökningen 

uppfyller dock kravet om att urvalet skall vara tillräckligt stort (Easterby-Smith et al. 

2008:58). Resultaten kan anses vara representativa för de båda ekonomföreningarna, 

men även för finska ekonomer i allmänhet. Utöver detta kan forskningsresultaten anses 

vara riktgivande för finska kunskapsarbetare i allmänhet. 

5.3 Konklusioner, implikationer och kontribution 

Denna studie handlar om hur osakligt bemötande på arbetsplatsen påverkar de 

anställdas arbetsrelaterade attityder. I fokus för undersökningen var den anställdas 

arbetstillfredsställelse och organisatoriska engagemang. Meningen var att ta reda på 

hur processen ser ut då osakligt bemötande leder till negativa attityder gentemot den 

anställande organisationen och ifall brott mot det psykologiska kontraktet kan förklara 

det potentiella sambandet mellan de undersökta variablerna. Osakligt bemötande har 

behandlats i denna avhandling som ett paraplybegrepp vilket betyder att olika former 

av osakligt bemötande, som t.ex. arbetsplatsmobbning och ohövlighet faller under 

samma begrepp.  

Det finns en hel del forskning om osakligt bemötande och de arbetsrelaterade 

attityderna, och forskare har redan tidigare kommit fram till att det finns ett samband 
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mellan dessa variabler (Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; Nielsen & 

Einarsen, 2012). Min studie bekräftade dessa samband. Det som också kommit fram i 

den tidigare forskningen är en brist på förståelse hur osakligt bemötande leder till 

negativa attityder och vilka faktorer det är som förklarar detta förhållande (Parzefall & 

Salin, 2010). Resultaten av min studie visar att brott mot det psykologiska kontraktet 

delvis förklarar sambanden mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade 

attityderna. Detta är definitivt den intressantaste upptäckten jag kommit fram till i min 

undersökning, eftersom forskningsfyndet ger en indikation om hur processen för 

bemötandet av osakligt beteende kan utvecklas till attityder mot den anställande 

organisationen. Detta ökar vår förståelse om sambandet mellan de undersökta 

variablerna.  

Dessa resultat har även långtgående implikationer för organisationer, eftersom offret 

som utsatts för osakligt bemötande skyller en del av det skedda på organisationen. Att 

offret anser att ett brott mot det psykologiska kontraktet sker, innebär att den 

anställande organisationen har brutit ett löfte som den gett åt den anställda, eller som 

den anställda åtminstone upplever att organisationen gett. Att komma fram till vilka 

faktorer som förklarar förhållandet mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade 

attityderna har konkreta följder för organisationer. Då vi förstår hur de negativa 

attityderna utvecklas, kan organisationer på ett effektivare sätt handskas med det 

osakliga bemötandet då det uppstår och t.o.m. förebygga de uppstående negativa 

attityderna. Detta sker genom att påverka uppkomsten av upplevt brott mot det 

psykologiska kontraktet då en person utsatts för osakligt bemötande. Detta kan ta form 

som olika åtgärder. Att ta en hårdare ställning mot osakligt bemötande då det 

uppkommer är ett exempel på en konkret åtgärd som ett företag kan ta för att 

motarbeta uppkomsten av brott mot det psykologiska kontraktet. Lyckas 

organisationen med att förhindra brott mot det psykologiska kontraktet från att 

uppkomma efter upplevt osakligt bemötande, betyder det att effekten på 

utfallsattityderna minskar.  

Som sagt är brott mot det psykologiska kontraktet endast en av de faktorer som 

förklarar förhållandet mellan osakligt bemötande och de arbetsrelaterade attityderna. 

Detta innebär att det fortfarande finns utrymme för vidare forskning om sambandet. 

Förslagen till fortsatt forskning diskuteras i nästa stycke. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom brott mot det psykologiska kontraktet delvis förklarar sambandet mellan 

osakligt bemötande och de arbetsrelaterade attityderna, kallar jag på vidare forskning 

om andra faktorer som kan förklara sambandet. Detta skulle ytterligare öka vår 

förståelse om sambandet. Parzefall och Salin (2010) har föreslagit upplevd 

organisatorisk rättvisa och bristen på upplevt organisatoriskt stöd som två faktorer som 

också kan vara förklarande mekanismer i processen där upplevt osakligt bemötande 

utvecklas till negativa attityder. Min studie bekräftar detta forskningsgap, eftersom 

brott mot det psykologiska kontraktet helt tydligt inte är den enda faktorn som 

påverkar förhållandet. I samband med detta kunde det vara bra att introducera 

konkreta åtgärder som individer och speciellt organisationer kan ta för att motarbeta 

och förebygga osakligt bemötande och dess konsekvenser. 

Ett av de oftast framlagda förslagen för fortsatt forskning om osakligt bemötande är 

longitudinella studier (bl.a. Bowling & Beehr, 2006; Lutgen-Sandvik et al. 2007; 

Nielsen & Einarsen, 2012). I longitudinella studier får man fram orsakssamband, som 

inte syns i tvärsnittsstudier. Resultat från longitudinella studier skulle utvidga vår 

förståelse ännu mer om hur sambanden mellan de undersökta variablerna ser ut och 

hur de utvecklas under en längre tidsperiod. Utfallen och resultaten av tvärsnittsstudier 

är relativt kortsiktiga, och det finns en risk att osakligt bemötande har andra och 

starkare konsekvenser på lång sikt (Nielsen & Einarsen, 2012). 

Ett konkret tema för liknande tvärsnittsstudier kunde vara tidsbundna 

anställningsförhållanden. Hur blir personer med tidsbundna arbetskontrakt bemötta 

på arbetsplatser och hur påverkar det bemötta beteendet (osakliga bemötandet) deras 

arbetsrelaterade attityder? För att citera en av respondenterna: 

Personer i tidsbundna anställningar blir ofta behandlade på ett annorlunda sätt, de lämnas t.ex. 
utanför möten och utbildningar. Det verkar ofta som om övriga anställda inte vill lägga tid på att 
lära känna personen, eftersom det är klart att personen inte kommer att jobba länge i företaget. 
En tidsbunden anställd känner sig därför lättare som en utomstående i organisationen, speciellt 
då man blir behandlad på det ovan nämnda sättet, eller så blir man t.ex. inte beviljad samma 
förmåner som de som har en bestående anställning. [Egen översättning] 

De noterade forskningsgapen tyder på att det fortfarande finns en hel del som vi inte 

vet om osakligt bemötande och de variabler det korrelerar med, vilket fortfarande 

kallar på fortsatt forskning om ämnet. 
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Bilaga 1 – Följebrev, Niord 

 

Bästa mottagare, 

 

Bland Ekonomföreningen NIORD:s nästan 4000 medlemmar har ett begränsat antal 

mottagare slumpmässigt valts ut och Du är en av dem. Jag hoppas du ger dig tid att läsa 

detta korta meddelande. 

 

Mitt namn är Jannika Österberg, och jag är sista årets ekonomistuderande på Hanken. 

Jag håller på att skriva min magisteravhandling om ekonomers positiva och negative 

erfarenheter i det nuvarande arbetsförhållandet och hur kvaliteten på erfarenheterna 

påverkar attityden till organisationen. Utöver NIORD deltar även medlemmar i 

Helsingin Ekonomit ry (HEKO) i undersökningen. 

 

Jag hoppas du kan använda ca 10 minuter på att svara på min enkät. Bland alla 

svarande kommer det att lottas ut Finnkinos biobiljetter. Svaren är konfidentiella och 

kommer inte att kopplas ihop med dina kontaktuppgifter som du kan lämna ifall du 

önskar delta i utlottningen av biobiljetterna. Den sista svarsdagen är 26.5. 

 

Länk till enkäten: http://www.webropolsurveys.com/S/8C607BE936185421.par 

 

Tack för din tid, utan dig kunde denna undersökning inte ha förverkligats! 

 

 

Forskare 

Jannika Österberg 

Studerande 

Hanken Svenska handelshögskolan 

 

Handledare 

Denise Salin 

Universitetslektor 

Hanken Svenska handelshögskolan 

http://www.webropolsurveys.com/S/8C607BE936185421.par
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Bilaga 2 – Följebrev, HEKO 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Tämä sähköposti on lähetetty Helsingin Ekonomit ry:n sisällä rajatulle määrälle 

vastaajia. Helsingin Ekonomien jäsenmäärähän on yli 16 000, mutta silti tämä 

sähköposti saapui juuri Sinulle. Toivoisin sinulla olevan aikaa lukea tämä lyhyt viesti 

loppuun asti. 

 

Nimeni on Jannika Österberg, ja olen viimeisen vuoden kauppakorkeakouluopiskelija 

Hankenista. Kirjoitan paraikaa maisterintutkielmaani, joka käsittelee ekonomien 

positiivisia ja negatiivisia kokemuksia heidän nykyisessä työsuhteessaan. 

Tarkoitukseni on tutkia sitä, miten nämä kokemukset vaikuttavat työntekijöiden 

suhtautumiseen organisaatiota kohtaan. Helsingin Ekonomit ry:n lisäksi tutkimukseen 

osallistuu Ekonomföreningen NIORD. 

 

Toivon että sinulla olisi noin 10 minuuttia aikaa vastata kyselyyni. Kaikkien 

vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja. 

Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista, eikä vastauksia koskaan yhdistetä 

elokuvalippuarvontaa varten jätettyihin yhteystietoihin. Tutkimukseen voi osallistua 

26.5. asti. 

 

Linkki kyselyyn: http://www.webropolsurveys.com/S/F7063EAF62497548.par 

 

Kiitos ajastasi, ilman sinun panostasi tätä kyselyä ei olisi voitu toteuttaa! 

 

Tutkija 

Jannika Österberg 

Opiskelija 

Hanken Svenska handelshögskolan 

 

Ohjaaja 

Denise Salin 

Yliopistonlehtori 

Hanken Svenska handelshögskolan 

http://www.webropolsurveys.com/S/F7063EAF62497548.par
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Hyvä HEKOn jäsen, 

Helsingin Ekonomit ry auttaa ajoittain kauppatieteen opiskelijoita opinnäytteeseen 

liittyvän tutkimuksen suorittamisessa. Tämän postituksen osoitteet on otos 

jäsenrekisteristä. Lähettäminen on tehty HEKOn toimistolta. Mitään jäsentietoja ei ole 

tässä yhteydessä luovutettu kenellekään. 

 

Vastaamalla autat gradun tekijää! 

 

Terveisin, 

 

Jukka Eklin 

 

Toiminnanjohtaja 

Helsingin Ekonomit ry 
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Bilaga 3 – Påminnelse e-post, HEKO 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Sait viime viikolla viestin, jossa sinua pyydettiin osallistumaan tutkimukseen 

ekonomien kokemuksista heidän nykyisessä työsuhteessaan. 

 

Vastauksia on tähän mennessä tullut paljon, ja haluankin kiittää niitä henkilöitä, jotka 

ovat jo vastanneet kyselyyn! Toivoisin kuitenkin, että he, jotka eivät vielä ole ehtineet 

täyttämään kyselyä (siihen menee noin 10 minuuttia), ehtisivät tehdä sen ennen 

vastausajan umpeutumista (sunnuntaina 26.5.2013). 

 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja. 

Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista, eikä vastauksia koskaan yhdistetä 

elokuvalippuarvontaa varten jätettyihin yhteystietoihin. 

 

Linkki kyselyyn: http://www.webropolsurveys.com/S/F7063EAF62497548.par 

 

Kiitos ajastasi, ilman sinun panostasi tätä kyselyä ei olisi voitu toteuttaa! 

 

 

Tutkija 

Jannika Österberg 

Opiskelija 

Hanken Svenska handelshögskolan 

 

Ohjaaja 

Denise Salin 

Yliopistonlehtori 

Hanken Svenska handelshögskolan 

 

http://www.webropolsurveys.com/S/F7063EAF62497548.par


 

 

x 

Bilaga 4 – Utskickad enkät, Niord 

 

 

Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

Bästa ekonom, 

 

Tack för att du har klickat dig så här långt! För att få så representativa svar som möjligt är ditt svar viktigt och vi hoppas därför att du 

deltar i undersökningen. Frågeformuläret tar cirka 10 minuter att fylla i.  

 

Syftet med den här studien är att kartlägga ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande arbetsförhållandet och att 

studera hur kvaliteten på erfarenheterna påverkarar attityden till organisationen.  

 
Du kan besvara frågeformuläret anonymt. Ifall du önskar delta i utlottningen av biobiljetterna, kan du fylla i dina kontaktuppgifter då de 

efterfrågas. Ditt namn kommer aldrig att kombineras med dina svar och resultaten analyseras endast på gruppnivå. Studien utförs av ekon. 

stud. Jannika Österberg (Svenska handelshögskolan) som skriver sin pro -gradu avhandling inom ett större projekt lett av Universitetslektor 

Denise Salin. Resultaten används för vetenskaplig forskning och allmänna trender rapporteras till Niord. Enskilda svar ges inte ut och allt 

material hanteras konfidentiellt. 

 

Om du har frågor gällande undersökning får du gärna kontakta Jannika Österberg (jannika.osterberg@student.hanken.fi).  

 

Med stort tack för ditt deltagande!  

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna.  

 

Fråga 1/10. Hur nöjd eller missnöjd är du med... 

(1 = Mycket missnöjd ... 7 = Mycket nöjd)

1 2 3 4 5 6 7 

… ditt nuvarande jobb som helhet?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

… dina arbetsuppgifter?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

… din lön?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

… ditt samarbete med de andra i personalen?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

… din arbetsmängd?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



 

 

xi 

 

e). Organisationen är villig att hjälpa mig och visa flexibilitet vid 

behov.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisationen bryr sig verkligen om mitt välbefinnande.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 4/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag upplever att organisationen har uppfyllt de löften som gavs då 

jag anställdes.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner mig sviken av den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag upplever att organisationen har brutit de överenskommelser som 

som gjorts mellan oss.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig ytterst frustrerad över hur den här organisationen 

har behandlat mig.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner en hel del ilska gentemot den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 5/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Min närmaste chef får alla att känna entusiasm inför 

arbetsuppgifterna.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Min närmaste chef inspirerar mig att prestera väl.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Min närmaste chef hjälper mig att se gamla problem på ett nytt sätt.

sätt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Min närmaste chef förstår mina behov och hjälper mig att uppfylla 

dem.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Min närmaste chef förklarar klart vad som förutsätts av mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Min närmaste chef skulle ingripa om jag inte mötte deadlines.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Min närmaste chef skulle reagera om jag begick fel eller misstag i 

mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 6/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter när beslut fattas och 

kriterier tillämpas.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna. 

 

Fråga 2/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag skulle mycket gärna tillbringa resten av min karriär i den här 

organisationen.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner stark samhörighet med den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Den här organisationens problem känns som mina egna.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig känslomässigt knuten till den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner mig som en del av familjen i den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Den här organisationen betyder mycket för mig personligen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Jag överväger på allvar att lämna den här organisationen för en 

annan arbetsgivare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Under det kommande året kommer jag antagligen att söka nytt jobb 

hos någon annan arbetsgivare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 3/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Organisationen värdesätter min arbetsinsats.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Organisationen är stolt över mina arbetsprestationer.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Organisationen bryr sig inte om mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisationen tar verkligen hänsyn till mina målsättningar och 

värderingar.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna. 

 

Fråga 2/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag skulle mycket gärna tillbringa resten av min karriär i den här 

organisationen.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner stark samhörighet med den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Den här organisationens problem känns som mina egna.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig känslomässigt knuten till den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner mig som en del av familjen i den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Den här organisationen betyder mycket för mig personligen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Jag överväger på allvar att lämna den här organisationen för en 

annan arbetsgivare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Under det kommande året kommer jag antagligen att söka nytt jobb 

hos någon annan arbetsgivare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 3/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Organisationen värdesätter min arbetsinsats.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Organisationen är stolt över mina arbetsprestationer.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Organisationen bryr sig inte om mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisationen tar verkligen hänsyn till mina målsättningar och 

värderingar.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Organisationen är villig att hjälpa mig och visa flexibilitet vid 

behov.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisationen bryr sig verkligen om mitt välbefinnande.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 4/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag upplever att organisationen har uppfyllt de löften som gavs då 

jag anställdes.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner mig sviken av den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag upplever att organisationen har brutit de överenskommelser som 

som gjorts mellan oss.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig ytterst frustrerad över hur den här organisationen 

har behandlat mig.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner en hel del ilska gentemot den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 5/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Min närmaste chef får alla att känna entusiasm inför 

arbetsuppgifterna.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Min närmaste chef inspirerar mig att prestera väl.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Min närmaste chef hjälper mig att se gamla problem på ett nytt sätt.

sätt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Min närmaste chef förstår mina behov och hjälper mig att uppfylla 

dem.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Min närmaste chef förklarar klart vad som förutsätts av mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Min närmaste chef skulle ingripa om jag inte mötte deadlines.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Min närmaste chef skulle reagera om jag begick fel eller misstag i 

mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 6/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter när beslut fattas och 

kriterier tillämpas.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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e). Organisationen är villig att hjälpa mig och visa flexibilitet vid 

behov.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisationen bryr sig verkligen om mitt välbefinnande.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 4/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag upplever att organisationen har uppfyllt de löften som gavs då 

jag anställdes.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner mig sviken av den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag upplever att organisationen har brutit de överenskommelser som 

som gjorts mellan oss.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig ytterst frustrerad över hur den här organisationen 

har behandlat mig.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner en hel del ilska gentemot den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 5/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Min närmaste chef får alla att känna entusiasm inför 

arbetsuppgifterna.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Min närmaste chef inspirerar mig att prestera väl.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Min närmaste chef hjälper mig att se gamla problem på ett nytt sätt.

sätt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Min närmaste chef förstår mina behov och hjälper mig att uppfylla 

dem.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Min närmaste chef förklarar klart vad som förutsätts av mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Min närmaste chef skulle ingripa om jag inte mötte deadlines.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Min närmaste chef skulle reagera om jag begick fel eller misstag i 

mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 6/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter när beslut fattas och 

kriterier tillämpas.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Organisationen är villig att hjälpa mig och visa flexibilitet vid 

behov.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisationen bryr sig verkligen om mitt välbefinnande.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 4/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag upplever att organisationen har uppfyllt de löften som gavs då 

jag anställdes.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag känner mig sviken av den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag upplever att organisationen har brutit de överenskommelser som 

som gjorts mellan oss.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag känner mig ytterst frustrerad över hur den här organisationen 

har behandlat mig.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag känner en hel del ilska gentemot den här organisationen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 5/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Min närmaste chef får alla att känna entusiasm inför 

arbetsuppgifterna.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Min närmaste chef inspirerar mig att prestera väl.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Min närmaste chef hjälper mig att se gamla problem på ett nytt sätt.

sätt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Min närmaste chef förstår mina behov och hjälper mig att uppfylla 

dem.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Min närmaste chef förklarar klart vad som förutsätts av mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Min närmaste chef skulle ingripa om jag inte mötte deadlines.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Min närmaste chef skulle reagera om jag begick fel eller misstag i 

mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 6/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter när beslut fattas och 

kriterier tillämpas.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Besluten på min arbetsplats har varit konsekventa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Besluten på min arbetsplats fattas på opartiska grunder.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Min chef bemöter mig vänligt och hänsynsfullt.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Min chef behandlar mig respektfullt.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Min chef tar hänsyn till de underordnades individuella behov och kan 

kan lyssna på sina underordnade.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Min lön och den uppskattning jag får motsvarar min arbetsinsats.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Min lön och den uppskattning jag får är skälig i förhållande till de 

resultat jag uppnått.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna. 

 

Fråga 7/10. Hur ofta har du själv utsatts för följande handlingar under de senaste sex 

månaderna? 

Aldrig Sällan 

Minst en gång i 

månaden 

Minst en 

gång i veckan Dagligen 

a). Någon har undanhållit information, vilket gjort det 

svårare för mig att utföra mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag har fått upprepade påminnelser om fel eller 

misstag som jag gjort tidigare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag har fått ihärdig kritik för mitt arbete eller min 

arbetsinsats.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Det har spritts rykten eller skvaller om mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag har fått höra kritiska kommentarer om mig som 

som person, mina åsikter eller mitt privatliv.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Jag har blivit utskälld eller utsatt för raseriutbrott.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Jag har ignorerats eller frysts ut.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Jag har mött fientlighet eller tystnad när jag ställt 

frågor eller försökt samtala med andra.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). Jag har utsatts för skämt eller spratt på min 

bekostnad av någon jag inte kommer överens med.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Jag har utsatts för sexuella trakasserier eller 

oönskad sexuell uppmärksamhet.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

8a). Har du utsatts för mobbning på din nuvarande arbetsplats under de senaste sex 

månaderna? 
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Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna. 

 

Fråga 7/10. Hur ofta har du själv utsatts för följande handlingar under de senaste sex 

månaderna? 

Aldrig Sällan 

Minst en gång i 

månaden 

Minst en 

gång i veckan Dagligen 

a). Någon har undanhållit information, vilket gjort det 

svårare för mig att utföra mitt arbete.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag har fått upprepade påminnelser om fel eller 

misstag som jag gjort tidigare.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag har fått ihärdig kritik för mitt arbete eller min 

arbetsinsats.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Det har spritts rykten eller skvaller om mig.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag har fått höra kritiska kommentarer om mig som 

som person, mina åsikter eller mitt privatliv.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Jag har blivit utskälld eller utsatt för raseriutbrott.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Jag har ignorerats eller frysts ut.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Jag har mött fientlighet eller tystnad när jag ställt 

frågor eller försökt samtala med andra.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). Jag har utsatts för skämt eller spratt på min 

bekostnad av någon jag inte kommer överens med.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Jag har utsatts för sexuella trakasserier eller 

oönskad sexuell uppmärksamhet.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

8a). Har du utsatts för mobbning på din nuvarande arbetsplats under de senaste sex 

månaderna? 

“Det handlar om mobbning när en eller flera personer upprepat och över en längre tidsperiod upplever att de har utsatts 

för negativt bemötande från en eller flera personer, i situationer där de(n) utsatta har svårighet att försvara sig mot 

bemötandet. En konflikt mellan två jämnstarka parter är inte mobbning.”

nmlkj Nej

nmlkj Sällan

nmlkj Ibland

nmlkj Minst en gång per vecka

nmlkj Flera gånger per vecka

 

8b). Har du noterat att någon annan utsatts för mobbning på din arbetsplats under de 

senaste sex månaderna? 

nmlkj Nej

nmlkj Sällan

nmlkj Ibland

nmlkj Minst en gång per vecka

nmlkj Flera gånger per vecka

 

Ifall du svarade "nej" i punkt a, gå vidare till nästa fråga. 

 

8c). Om du själv utsatts för mobbning: av vem? 

Välj alla som passar.

gfedc Din närmaste chef

gfedc En annan person i chefsposition

gfedc En kollega på samma hierarkiska nivå

gfedc En underordnad

gfedc En kund / klient / student

“Det handlar om mobbning när en eller flera personer upprepat och över en längre tidsperiod upplever att de har utsatts 

för negativt bemötande från en eller flera personer, i situationer där de(n) utsatta har svårighet att försvara sig mot 

bemötandet. En konflikt mellan två jämnstarka parter är inte mobbning.”

nmlkj Nej

nmlkj Sällan

nmlkj Ibland

nmlkj Minst en gång per vecka

nmlkj Flera gånger per vecka

 

8b). Har du noterat att någon annan utsatts för mobbning på din arbetsplats under de 

senaste sex månaderna? 

nmlkj Nej

nmlkj Sällan

nmlkj Ibland

nmlkj Minst en gång per vecka

nmlkj Flera gånger per vecka

 

Ifall du svarade "nej" i punkt a, gå vidare till nästa fråga. 

 

8c). Om du själv utsatts för mobbning: av vem? 

Välj alla som passar.

gfedc Din närmaste chef

gfedc En annan person i chefsposition

gfedc En kollega på samma hierarkiska nivå

gfedc En underordnad

gfedc En kund / klient / student
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Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Tänk på din nuvarande arbetsplats då du svarar på frågorna. 

 

Fråga 9/10. 

(1 = Helt av annan åsikt ... 7 = Helt av samma åsikt)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Jag är alltid villig att hjälpa dem i min närhet.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Jag är villig att använda tid på att hjälpa andra som har 

arbetsrelaterade problem.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Jag hjälper andra som har stor arbetsbörda.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Jag hjälper andra som har varit frånvarande.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Jag presenterar idéer för min närmaste chef om hur man kunde göra 

göra saker på annat sätt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Jag ger förslag till min närmaste chef om hur man kunde utveckla 

organisationen.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Jag uttrycker uppriktigt för min närmaste chef om hur jag uppfattar 

saker på arbetsplatsen.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Jag jobbar övertid för att slutföra uppgifter även om jag inte får 

betalt.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). Jag försöker aldrig undvika extra uppgifter eller ansvar på 

arbetsplatsen.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Jag utför ofta uppgifter som inte formellt krävs av mig, men som 

bidrar till gruppens framgång.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

k). Jag gör betydligt mera än vad som skäligen kan krävas.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Fråga 10/10. Har du något du ännu skulle vilja säga angående temat? Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Bakgrundsinformation 

 

Mitt kön 

nmlkj Man

nmlkj Kvinna

 

Mitt födelseår (t.ex. 1970) 

5

6

 

Min position 

nmlkj Högsta ledning / Ledning

nmlkj Mellanledning

nmlkj Expert / Fackpecialist

nmlkj Annan anställd / Tjänsteman (toimihenkilö)

 

Totalt antal anställda inom organisationen 

nmlkj Färre än 10 anställda

nmlkj 10-49 anställda

nmlkj 50-249 anställda

nmlkj 250 anställda eller mer

 

Hur länge jag jobbat inom organisationen 

nmlkj Mindre än 2 månader
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Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Bakgrundsinformation 

 

Mitt kön 

nmlkj Man

nmlkj Kvinna

 

Mitt födelseår (t.ex. 1970) 

5

6

 

Min position 

nmlkj Högsta ledning / Ledning

nmlkj Mellanledning

nmlkj Expert / Fackpecialist

nmlkj Annan anställd / Tjänsteman (toimihenkilö)

 

Totalt antal anställda inom organisationen 

nmlkj Färre än 10 anställda

nmlkj 10-49 anställda

nmlkj 50-249 anställda

nmlkj 250 anställda eller mer

 

Hur länge jag jobbat inom organisationen 

nmlkj Mindre än 2 månader

nmlkj 2-11 månader

nmlkj 1-2 år

nmlkj 3-5 år

nmlkj 6-9 år

nmlkj 10 år eller längre

Undersökning om ekonomers positiva och negativa erfarenheter i det nuvarande 
arbetsförhållandet

 

Kontaktuppgifter 

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter ifall du vill delta i utlottningen av biobiljetterna.

 

Mitt namn 

5

6

 

Min e-postadress 

5

6
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Bilaga 5 – Utskickad enkät, HEKO 

 

 

 

Tutkimus ekonomien positiivisista ja negatiivisista kokemuksista heidän nykyisessä 
työsuhteessaan

Arvoisa ekonomi, 

 

Kiitos, että olet klikannut itsesi näin pitkälle! Toivomme että vastaat kyselyyn, jotta tulokset edustaisivat ekonomien kokemuksia 

mahdollisimman kattavasti. Kyselyyn osallistuminen kestää noin 10 minuuttia.  

 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa ekonomien nykyisen työsuhteen positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, ja sitä miten nämä kokemukset 

vaikuttavat työntekijöiden suhtautumiseen organisaatiota kohtaan.  

 

Voit vastata kyselyyn nimettömästi. Mikäli haluat osallistua elokuvalippujen arvontaan, voit jättää yhteystietosi niille suunnatulla sivulla. 

Nimeäsi ei koskaan yhdistetä vastauksiisi, ja tuloksia analysoidaan ainoastaan ryhmätasolla. Tutkielman toteuttaa kauppatieteiden opiskelija 

Jannika Österberg (Svenska Handelshögskolan), jonka maisterintutkinto kuuluu laajemman projektin piiriin. Projektia johtaa 

Yliopistonlehtori Denise Salin. Tuloksia käytetään tieteelliseen tutkimukseen, ja yleisistä suuntauksista ja tuloksista ilmoitetaan HEKO:lle. 

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastauksia julkaista missään.  

 

Mikäli jotakin kysyttävää kyselystä ilmenee, voit mielellään ottaa yhteyttä Jannika Österbergiin (jannika.osterberg@student.hanken.fi).  

 

Suurkiitokset osallistumisestasi! 

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 1/10. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet... 

(1 = Hyvin tyytymätön ... 7 = Hyvin tyytyväinen)

1 2 3 4 5 6 7 

…nykyiseen työhösi yleisellä tasolla?   nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

…työtehtäviisi?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

…palkkaasi?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

…henkilökunnan yhteistyöhön?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

…työmäärääsi?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Tutkimus ekonomien positiivisista ja negatiivisista kokemuksista heidän nykyisessä 
työsuhteessaan

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 2/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voisin mielihyvin viettää loput työurastani samassa organisaatiossa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tunnen vahvaa yhteenkuuluvuutta tätä organisaatiota kohtaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Koen tämän organisaation ongelmat omikseni.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Tunnen olevani henkisesti sitoutunut tähän organisaatioon.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Tunnen olevani osa isompaa perhettä tässä organisaatiossa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Tämä organisaatio merkitsee minulle paljon henkilökohtaisella 

tasolla.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Harkitsen vakavasti irtisanoutuvani toisen työnantajan takia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Tulen luultavasti etsimään uutta työpaikkaa tulevan vuoden aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 3/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Organisaatio arvostaa työpanostani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Organisaatio tuntee ylpeyttä työhön liittyvistä onnistumisistani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Organisaatio ei välitä minusta.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisaatio todella ottaa huomioon tavoitteeni ja arvoni.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Organisaatio on valmis auttamaan minua ja joustamaan tarvittaessa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisaatio todella välittää hyvinvoinnistani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tutkimus ekonomien positiivisista ja negatiivisista kokemuksista heidän nykyisessä 
työsuhteessaan

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 2/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voisin mielihyvin viettää loput työurastani samassa organisaatiossa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tunnen vahvaa yhteenkuuluvuutta tätä organisaatiota kohtaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Koen tämän organisaation ongelmat omikseni.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Tunnen olevani henkisesti sitoutunut tähän organisaatioon.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Tunnen olevani osa isompaa perhettä tässä organisaatiossa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Tämä organisaatio merkitsee minulle paljon henkilökohtaisella 

tasolla.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Harkitsen vakavasti irtisanoutuvani toisen työnantajan takia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Tulen luultavasti etsimään uutta työpaikkaa tulevan vuoden aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 3/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Organisaatio arvostaa työpanostani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Organisaatio tuntee ylpeyttä työhön liittyvistä onnistumisistani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Organisaatio ei välitä minusta.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisaatio todella ottaa huomioon tavoitteeni ja arvoni.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Organisaatio on valmis auttamaan minua ja joustamaan tarvittaessa.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Organisaatio todella välittää hyvinvoinnistani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 4/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Koen, että organisaatio on täyttänyt palkkaukseni yhteydessä 

antamansa lupaukset.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Koen, että tämä organisaatio on pettänyt minut.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Koen, että organisaatio on rikkonut välillemme tehdyn sopimuksen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisaation tapa kohdella minua saa minut turhautumaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Tunnen paljon vihaa tätä organisaatiota kohtaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 5/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Lähin esimieheni saa kaikki innostumaan työtehtävistä.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Lähin esimieheni inspiroi minua tekemään työni hyvin.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Lähin esimieheni auttaa minua näkemään vanhat ongelmat uudella 

tavalla.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Lähin esimieheni ymmärtää tarpeeni ja tavoitteeni sekä auttaa 

minua niiden saavuttamisessa.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Lähin esimieheni varmistaa, että olen ymmärtänyt mitä minulta 

odotetaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Lähin esimieheni puuttuisi tilanteeseen, jos työtehtäväni ei 

valmistuisi määräaikaan mennessä.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Lähin esimieheni reagoisi tilanteeseen, mikäli erehtyisin tai tekisin 

virheitä työssäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 6/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voin ilmaista mielipiteeni päätöksenteon aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia työpaikallani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työpaikallani päätökset eivät ole puolueellisia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Esimieheni kohtelee minua ystävällisesti ja huomaavaisesti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Esimieheni kohtelee minua kunnioittavasti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Kysymys 4/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Koen, että organisaatio on täyttänyt palkkaukseni yhteydessä 

antamansa lupaukset.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Koen, että tämä organisaatio on pettänyt minut.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Koen, että organisaatio on rikkonut välillemme tehdyn sopimuksen.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Organisaation tapa kohdella minua saa minut turhautumaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Tunnen paljon vihaa tätä organisaatiota kohtaan.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 5/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Lähin esimieheni saa kaikki innostumaan työtehtävistä.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Lähin esimieheni inspiroi minua tekemään työni hyvin.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Lähin esimieheni auttaa minua näkemään vanhat ongelmat uudella 

tavalla.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Lähin esimieheni ymmärtää tarpeeni ja tavoitteeni sekä auttaa 

minua niiden saavuttamisessa.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Lähin esimieheni varmistaa, että olen ymmärtänyt mitä minulta 

odotetaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Lähin esimieheni puuttuisi tilanteeseen, jos työtehtäväni ei 

valmistuisi määräaikaan mennessä.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Lähin esimieheni reagoisi tilanteeseen, mikäli erehtyisin tai tekisin 

virheitä työssäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 6/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voin ilmaista mielipiteeni päätöksenteon aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia työpaikallani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työpaikallani päätökset eivät ole puolueellisia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Esimieheni kohtelee minua ystävällisesti ja huomaavaisesti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Esimieheni kohtelee minua kunnioittavasti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Esimieheni ottaa huomioon alaistensa yksilölliset tarpeet ja osaa 

kuunnella alaisiaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Saamani palkka ja arvostus vastaavat työhöni antamaani panostusta.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Saamani palkka ja arvostus ovat sopivia siihen nähden mitä olen 

työssäni saanut aikaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Lähin esimieheni puuttuisi tilanteeseen, jos työtehtäväni ei 

valmistuisi määräaikaan mennessä.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Lähin esimieheni reagoisi tilanteeseen, mikäli erehtyisin tai tekisin 

virheitä työssäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 6/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voin ilmaista mielipiteeni päätöksenteon aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia työpaikallani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työpaikallani päätökset eivät ole puolueellisia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Esimieheni kohtelee minua ystävällisesti ja huomaavaisesti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Esimieheni kohtelee minua kunnioittavasti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Esimieheni ottaa huomioon alaistensa yksilölliset tarpeet ja osaa 

kuunnella alaisiaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Saamani palkka ja arvostus vastaavat työhöni antamaani panostusta.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Saamani palkka ja arvostus ovat sopivia siihen nähden mitä olen 

työssäni saanut aikaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 7/10. Kuinka usein olet kuluneen kuuden kuukauden aikana altistunut 

seuraavalle kohtelulle työpaikallasi? 

En 

koskaan Harvoin Kuukausittain Viikoittain 

Joka 

päivä 

a). Joku on salannut minulta tietoja, mikä on vaikuttanut 

työsuoritukseeni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Olen saanut toistuvia muistutuksia aikaisemmista 

virheistäni ja erehdyksistäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työsuoritustani ja saavutuksiani on arvosteltu 

toistuvasti.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Minusta on levitelty juoruja tai huhuja.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Olen saanut loukkaavia henkilökohtaisia huomautuksia 

huomautuksia koskien olemustani, persoonaani, 

asenteitani tai yksityiselämääni.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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f). Lähin esimieheni puuttuisi tilanteeseen, jos työtehtäväni ei 

valmistuisi määräaikaan mennessä.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Lähin esimieheni reagoisi tilanteeseen, mikäli erehtyisin tai tekisin 

virheitä työssäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 6/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Voin ilmaista mielipiteeni päätöksenteon aikana.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia työpaikallani.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työpaikallani päätökset eivät ole puolueellisia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Esimieheni kohtelee minua ystävällisesti ja huomaavaisesti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Esimieheni kohtelee minua kunnioittavasti.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Esimieheni ottaa huomioon alaistensa yksilölliset tarpeet ja osaa 

kuunnella alaisiaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Saamani palkka ja arvostus vastaavat työhöni antamaani panostusta.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Saamani palkka ja arvostus ovat sopivia siihen nähden mitä olen 

työssäni saanut aikaan.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 7/10. Kuinka usein olet kuluneen kuuden kuukauden aikana altistunut 

seuraavalle kohtelulle työpaikallasi? 

En 

koskaan Harvoin Kuukausittain Viikoittain 

Joka 

päivä 

a). Joku on salannut minulta tietoja, mikä on vaikuttanut 

työsuoritukseeni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Olen saanut toistuvia muistutuksia aikaisemmista 

virheistäni ja erehdyksistäni.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Työsuoritustani ja saavutuksiani on arvosteltu 

toistuvasti.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Minusta on levitelty juoruja tai huhuja.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Olen saanut loukkaavia henkilökohtaisia huomautuksia 

huomautuksia koskien olemustani, persoonaani, 

asenteitani tai yksityiselämääni.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Olen ollut sättimisen tai spontaanin vihan kohteena.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Olen tullut tietoisesti sivuutetuksi tai jätetty jonkin 

asian ulkopuolelle.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Lähestymisyritykseni on sivuutettu tai se on saanut 

vihamielisen vastaanoton.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). Henkilö, jonka kanssa en tule toimeen, on pilaillut tai 

tehnyt pilantekoja kustannuksellani.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Olen altistunut seksuaaliselle häirinnälle tai muulle ei-

toivotulle seksuaaliselle huomiolle.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

8a). Oletko itse tullut kiusatuksi työpaikallasi viimeisen kuuden kuukauden aikana? 

"Kiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi tai useampi henkilö pidemmän ajanjakson aikana kokee tulleensa 

toistuvasti kohdelluksi huonosti yhden tai useamman henkilön toimesta. Kiusaamisen kohteella on vaikeuksia 

puolustautua kyseiseltä kohtelulta näissä tilanteissa. Kyseessä ei ole kiusaaminen, mikäli kaksi tasavahvaa henkilöä 

riitelevät keskenään.” 

nmlkj En

nmlkj Harvoin

nmlkj Joskus

nmlkj Vähintään kerran viikossa

nmlkj Useamman kerran viikossa

 

8b). Oletko huomannut toisen henkilön tulleen kiusatuksi työpaikallasi viimeisen kuuden 

kuukauden aikana? 

nmlkj En

nmlkj Harvoin

nmlkj Joskus

nmlkj Vähintään kerran viikossa

nmlkj Useamman kerran viikossa

 

Mikäli vastasit a-kohtaan ”en”, jatka seuraavaan kysymykseen. 

 

8c). Jos itse olet tullut kiusatuksi: kuka on aiheuttanut kyseisen tilanteen? 

Merkitse kaikki vaihtoehdot, jotka sopivat tilanteeseesi.

gfedc Lähin esimies

gfedc Toinen esimiestehtävissä oleva työntekijä

f). Olen ollut sättimisen tai spontaanin vihan kohteena.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Olen tullut tietoisesti sivuutetuksi tai jätetty jonkin 

asian ulkopuolelle.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Lähestymisyritykseni on sivuutettu tai se on saanut 

vihamielisen vastaanoton.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). Henkilö, jonka kanssa en tule toimeen, on pilaillut tai 

tehnyt pilantekoja kustannuksellani.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Olen altistunut seksuaaliselle häirinnälle tai muulle ei-

toivotulle seksuaaliselle huomiolle.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

8a). Oletko itse tullut kiusatuksi työpaikallasi viimeisen kuuden kuukauden aikana? 

"Kiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi tai useampi henkilö pidemmän ajanjakson aikana kokee tulleensa 

toistuvasti kohdelluksi huonosti yhden tai useamman henkilön toimesta. Kiusaamisen kohteella on vaikeuksia 

puolustautua kyseiseltä kohtelulta näissä tilanteissa. Kyseessä ei ole kiusaaminen, mikäli kaksi tasavahvaa henkilöä 

riitelevät keskenään.” 

nmlkj En

nmlkj Harvoin

nmlkj Joskus

nmlkj Vähintään kerran viikossa

nmlkj Useamman kerran viikossa

 

8b). Oletko huomannut toisen henkilön tulleen kiusatuksi työpaikallasi viimeisen kuuden 

kuukauden aikana? 

nmlkj En

nmlkj Harvoin

nmlkj Joskus

nmlkj Vähintään kerran viikossa

nmlkj Useamman kerran viikossa

 

Mikäli vastasit a-kohtaan ”en”, jatka seuraavaan kysymykseen. 

 

8c). Jos itse olet tullut kiusatuksi: kuka on aiheuttanut kyseisen tilanteen? 

Merkitse kaikki vaihtoehdot, jotka sopivat tilanteeseesi.

gfedc Lähin esimies

gfedc Toinen esimiestehtävissä oleva työntekijä
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gfedc Työtoveri

gfedc Alainen

gfedc Asiakas / Oppilas

 

Pidä nykyinen työpaikkasi mielessäsi kun mietit vastauksiasi. 

 

Kysymys 9/10. 

(1 = Täysin eri mieltä ... 7 = Täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5 6 7 

a). Olen aina valmis auttamaan ympärilläni olevia ihmisiä.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b). Olen valmis käyttämääni aikaani auttaakseni muita, joilla on työhön 

liittyviä ongelmia.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c). Autan muita, joilla on suuri työkuormitus.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d). Autan muita, jotka ovat olleet poissa töistä.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e). Kerron lähimmälle esimiehelleni, miten asiat voitaisiin tehdä eri 

tavalla.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f). Annan ehdotuksia lähimmälle esimiehelleni, miten organisaatiota 

voisi kehittää.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g). Kerron rehellisesti lähimmälle esimiehelleni, miten koen asioiden 

olevan työpaikallani.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h). Teen ylitöitä, jotta saisin työtehtäväni tehtyä, vaikken saisikaan 

siitä palkkaa.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i). En koskaan yritä välttää ylimääräisiä tehtäviä tai vastuuta 

työpaikallani.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j). Teen usein asioita, joita ei vaadita minulta muodollisesti, mutta 

jotka edistävät ryhmän yhteistä menestystä.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

k). Teen paljon enemmän, kuin on kohtuullista vaatia.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kysymys 10/10. Haluaisitko sanoa vielä jotakin kyseisestä aiheesta? 

55
66

 

Taustatietoja 

 

Sukupuoleni 

nmlkj Mies

nmlkj Nainen

 

Syntymävuoteni (esim. 1970) 

5

6

 

Asemani 

nmlkj Ylin johto / Johto

nmlkj Keskijohto

nmlkj Asiantuntija

nmlkj Muu työntekijä / Toimihenkilö

 

Kuinka monta henkilöä työpaikallani työskentelee 

nmlkj Alle 10 työntekijää

nmlkj 10-49 työntekijää

nmlkj 50-249 työntekijää

nmlkj 250 työntekijää tai enemmän

 

Kuinka kauan olen työskennellyt kyseisessä organisaatiossa 

nmlkj Alle 2 kuukautta

nmlkj 2-11 kuukautta

nmlkj 1-2 vuotta

nmlkj 3-5 vuotta

nmlkj 6-9 vuotta

nmlkj
10 vuotta tai 

enemmän
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66

 

Taustatietoja 

 

Sukupuoleni 

nmlkj Mies

nmlkj Nainen

 

Syntymävuoteni (esim. 1970) 

5

6

 

Asemani 

nmlkj Ylin johto / Johto

nmlkj Keskijohto

nmlkj Asiantuntija

nmlkj Muu työntekijä / Toimihenkilö

 

Kuinka monta henkilöä työpaikallani työskentelee 

nmlkj Alle 10 työntekijää

nmlkj 10-49 työntekijää

nmlkj 50-249 työntekijää

nmlkj 250 työntekijää tai enemmän

 

Kuinka kauan olen työskennellyt kyseisessä organisaatiossa 

nmlkj Alle 2 kuukautta

nmlkj 2-11 kuukautta

nmlkj 1-2 vuotta

nmlkj 3-5 vuotta

nmlkj 6-9 vuotta

nmlkj
10 vuotta tai 

enemmän

 

Yhteystiedot 

Voit täyttää yhteystietosi, mikäli mielit osallistua elokuvalippujen arvontaan.

 

Nimeni 

5

6

 

Sähköpostiosoitteeni 

5

6
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Bilaga 6 – Undersökta variablernas medeltal  

 

Case Processing Summary 

Fråga 1. 

Arbetstillfredsställelse 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Hur missnöjd eller nöjd är du 

med ditt nuvarande jobb 

som helhet? 

1143 99.9% 1 0.1% 1144 100.0% 

Hur missnöjd eller nöjd är du 

med dina arbetsuppgifter? 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

Hur missnöjd eller nöjd är du 

med din lön? 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

Hur missnöjd eller nöjd är du 

med ditt samarbete med de 

andra i personalen? 

1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

Hur missnöjd eller nöjd är du 

med din arbetsmängd? 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

 

Case Summaries 

Mean   

Hur missnöjd 

eller nöjd är du 

med ditt 

nuvarande jobb 

som helhet? 

Hur missnöjd 

eller nöjd är du 

med dina 

arbetsuppgifter? 

Hur missnöjd 

eller nöjd är du 

med din lön? 

Hur missnöjd 

eller nöjd är du 

med ditt 

samarbete med 

de andra i 

personalen? 

Hur missnöjd 

eller nöjd är du 

med din 

arbetsmängd? 

4.98 5.19 4.72 5.32 5.13 

 

 

 

Case Processing Summary 

Fråga 2. Organisatoriskt 
engagemang 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

2a. Jag skulle mycket gärna 

tillbringa resten av min 

karriär i den här 

organisationen. 

1140 99,7% 4 0,3% 1144 100,0% 
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2b. Jag känner stark 

samhörighet med den här 

organisationen. 

1142 99,8% 2 0,2% 1144 100,0% 

2c. Den här organisationens 

problem känns som mina 

egna. 

1142 99,8% 2 0,2% 1144 100,0% 

2d. Jag känner mig 

känslomässigt knuten till 

den här organisationen. 

1143 99,9% 1 0,1% 1144 100,0% 

2e. Jag känner mig som en 

del av familjen i den här 

organisationen. 

1142 99,8% 2 0,2% 1144 100,0% 

2f. Den här organisationen 

betyder mycket för mig 

personligen. 

1141 99,7% 3 0,3% 1144 100,0% 

 

Case Summaries 

Mean   

2a. Jag skulle 

mycket gärna 

tillbringa resten 

av min karriär i 

den här 

organisationen. 

2b. Jag känner 

stark 

samhörighet 

med den här 

organisationen. 

2c. Den här 

organisationens 

problem känns 

som mina egna. 

2d. Jag känner 

mig 

känslomässigt 

knuten till den 

här 

organisationen. 

2e. Jag känner 

mig som en del 

av familjen i den 

här 

organisationen. 

2f. Den här 

organisationen 

betyder mycket 

för mig 

personligen. 

4,27 4,64 4,29 4,50 4,19 4,08 

 

 

 

Case Processing Summary 

Fråga 4. Brott mot det 
psykologiska kontraktet 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

4b. Jag känner mig sviken 

av den här organisationen. 
1140 99,7% 4 0,3% 1144 100,0% 

4c. Jag upplever att 

organisationen har brutit de 

överenskommelser som 

gjorts mellan oss. 

1140 99,7% 4 0,3% 1144 100,0% 
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4d. Jag känner mig ytterst 

frustrerad över hur den här 

organisationen har 

behandlat mig. 

1140 99,7% 4 0,3% 1144 100,0% 

4e. Jag känner en hel del 

ilska gentemot den här 

organisationen. 

1137 99,4% 7 0,6% 1144 100,0% 

 

Case Summaries 

Mean   

4b. Jag känner 

mig sviken av 

den här 

organisationen. 

4c. Jag upplever att 

organisationen har brutit de 

överenskommelser som 

gjorts mellan oss. 

4d. Jag känner mig ytterst 

frustrerad över hur den här 

organisationen har behandlat 

mig. 

4e. Jag känner en 

hel del ilska 

gentemot den här 

organisationen. 

2,41 2,23 2,88 1,87 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

7a. Någon har undanhållit information, vilket har 

gjort det svårare för mig att utföra mitt arbete. 
1139 99.6% 5 0.4% 1144 100.0% 

7b. Jag har fått upprepade påminnelser om fel 

eller misstag som jag gjort tidigare. 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

7c. Jag har fått ihärdig kritik för mitt arbete eller 

min arbetsinsats. 
1140 99.7% 4 0.3% 1144 100.0% 

7d. Det har spritts rykten eller skvaller om mig. 1137 99.4% 7 0.6% 1144 100.0% 

7e. Jag har fått höra kritiska kommentarer om 

mig som person, mina åsikter eller mitt privatliv. 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

7f. Jag har blivit utskälld eller utsatt för 

raseriutbrott. 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

7g. Jag har ignorerats eller frysts ut. 1139 99.6% 5 0.4% 1144 100.0% 

7h. Jag har mött fientlighet eller tystnad när jag 

ställt frågor eller försökt samtala med andra. 
1141 99.7% 3 0.3% 1144 100.0% 

7i. Jag har utsatts för skämt eller spratt på min 

bekostnad av någon jag inte kommer överens 

med. 

1139 99.6% 5 0.4% 1144 100.0% 
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Case Summaries 

Mean   

7a. Någon 

har 

undanhållit 

information, 

vilket har 

gjort det 

svårare för 

mig att 

utföra mitt 

arbete. 

7b. Jag har 

fått 

upprepade 

påminnelser 

om fel eller 

misstag 

som jag 

gjort 

tidigare. 

7c. Jag 

har fått 

ihärdig 

kritik för 

mitt 

arbete 

eller min 

arbets-

insats. 

7d. Det 

har 

spritts 

rykten 

eller 

skvaller 

om mig. 

7e. Jag har 

fått höra 

kritiska 

kommentar

er om mig 

som person, 

mina åsikter 

eller mitt 

privatliv. 

7f. Jag 

har 

blivit 

ut-

skälld 

eller 

utsatt 

för 

raseri-

utbrott. 

7g. Jag 

har 

ignorerats 

eller frysts 

ut. 

7h. Jag har 

mött 

fientlighet 

eller tystnad 

när jag ställt 

frågor eller 

försökt 

samtala 

med andra. 

7i. Jag har 

utsatts för 

skämt eller 

spratt på min 

bekostnad av 

någon jag 

inte kommer 

överens med. 

1.98 1.34 1.48 1.35 1.25 1.26 1.67 1.40 1.16 

 

  


