
 

 

 
 
 

Sofistikerade HR metoders påverkan på existensen av 
mobbning på arbetsplatsen – en kvantitativ studie 

 
 
 
 
 
 

Micaela Rosenlew 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för företagsledning och organisation 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 

2017 



SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution:  

Institutionen för företagsledning och organisation 

Arbetets art: Avhandling 
 

Författare och Studerandenummer:  

Micaela Rosenlew, s123840 

Datum: 8.5.2017 

 

Avhandlingen rubrik:  

Sofistikerade HR metoders inverkan på existensen av mobbning på arbetsplatsen 

– en kvantitativ studie 

Sammandrag: Denna avhandling strävar till att bidra till den forskning som behandlar det 

forskningsgap som finns mellan existensen av mobbning på arbetsplatsen och förebyggande av 

mobbning på arbetsplatsen. Syftet med avhandlingen är att granska ifall det finns ett samband 

mellan användningen av sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. I referensramen presenteras den tidigare forskning som behandlar mobbning 

på arbetsplatsen överlag, de organisatoriska riskfaktorerna för mobbning på arbetsplatsen 

samt hur sofistikerade HR metoder understöder organisationens arbetsklimat och 

arbetstagarens inställning överlag till sitt arbete. Baserat på referensramen formulerades 

följande hypotes: sofistikerade HR metoder har en negativ inverkan på existensen av mobbning 

på arbetsplatsen. 

 

För att kunna undersöka avhandlingens hypotes användes ett deduktivt, kvantitativt 

undersökningssätt. En webenkät användes för att samla in information om respondenternas 

erfarenheter och åsikter. Webenkäten skickades ut via Suomen Ekonomit. Av 2500 utskick 

svarade 456 personer på enkäten. Svarsprocenten var därmed 18,24 %. 

 

Efter att ha utfört kvalitativa undersökningar på det insamlade datamaterialet kunde det 

konstateras att det finns ett signifikant negativt samband mellan sofistikerade HR metoder och 

existensen av mobbning på arbetsplatsen. Det bekräftades även att sofistikerade HR metoder 

korrelerar mest negativt då de olika variablerna som sofistikerade HR metoder består av 

används tillsammans, vilket är i linje med tidigare forskning. Då man granskar 

forskningsresultatet med den tidigare kännedom om ämnet i åtanke kan man fastställa att 

avhandlingens hypotes kan godkännas. Därmed kan man konstatera att avhandlingen bidrar 

med klara resultat till det existerande forskningsgapet, men även med att konkret föreslå att 

företag överlägger användningen av sofistikerade HR metoder som en helhet för att förebygga 

existensen av mobbning på arbetsplatsen.  
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1 INLEDNING 

Enligt definition är mobbning på arbetsplatsen systematiskt och kontinuerligt 

trakasserande av en individ under en längre tidsperiod. Över tid kommer den utsatta 

individen att uppleva att hen är i en underlägsen position och inte har möjlighet att försvara 

sig mot mobbaren. (Einarsen, Helge, Zapf & Cooper, 2011) 

Enligt finska arbetarskyddslagen (738/2002) 28§ är det på arbetsgivarens ansvar att då hen 

fått reda på att det utförs mobbning på arbetsplatsen vidta åtgärder för att få slut på 

trakasserierna. Det är alltså enligt lag förbjudet att inte ingripa vid existens av mobbning på 

arbetsplatsen. 

Det finns många olika orsaker till att mobbning på arbetsplatsen existerar. Överlag är det en 

stressfull och orolig arbetsmiljö som ofta leder till att mobbning på arbetsplatsen 

uppkommer (Leymann, 1990) De organisatoriska faktorer som påverkar arbetsplatsens 

miljö är företagets kultur, organisationens struktur, arbetsuppgiftens utformning, 

eventuella förändringar på arbetsplatsen samt ledarskapsstilar. (Baillen, Neyes & De Witte, 

2008). Konsekvenserna av mobbningen är till exempel att arbetstagarna oftare tar 

sjukledigt (Vartia, 2001), de slutar kommunicera samt deras arbetsresultat inte längre ligger 

på samma nivå som den var före mobbningen började (Rayner & Cooper, 1997). 

Kostnaderna för existensen av mobbning är stora och därmed kan vi konstatera att 

mobbning på arbetsplatsen är skadligt för organisationen på flera olika plan (Hoel, Sheehan, 

Cooper & Einarsen, 2011; Vartia, 2001; Rayner & Cooper, 1997; Leymann, 1990; Kivimäki, 

Elovainio & Vahtera, 2000). 

Via sofistikerade HR metoder erbjuder organisationen sina arbetstagare möjligheten till att 

själv ta mera ansvar, ha mera makt över beslut som berör dem samt att de själv får påverka 

utvecklingen och designen av organisationen. Resultatet av detta är att individen känner att 

hen har större kontroll och känner mera samhörighet till organisationen. (Appelbaum, 

Bailey, Berg & Kalleberg, 2000) 

I kapitel 2 kommer jag presentera vidare den existerande forskningen om mobbning på 

arbetsplatsen, konsekvenser av det för både individen och organisationen, organisatoriska 

riskfaktorer med tanke på existensen av mobbning på arbetsplatsen samt hur sofistikerade 

HR metoder uppmuntrar arbetstagaren till att via olika funktioner delta, påverka, höja på 

sin kunskapsnivå samt motiveras. I den här avhandlingen vill jag undersöka om det finns ett 
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samband mellan dessa två fenomen. I följande kapitel presenterar jag min tankegång om 

problemområdet samt min forskningsfråga för denna avhandling. 

1.1  Problemområde 

I den här avhandlingen vill jag fokusera på det forskningsgap som existerar då man 

fokuserar på förebyggande åtgärder mot existensen av mobbning på arbetsplatsen. Vi vet 

mycket om de riskfaktorer som kan leda till mobbning på arbetsplatsen, som baserar sig till 

exempel på organisationen kultur, struktur och arbetsuppgiftens utformning (Baillen et al., 

2008), men inte så mycket om hur man aktivt skulle kunna förebygga och motverka 

uppkomsten av dessa stressande faktorer. Min tanke med denna avhandlingen är att 

undersöka om sofistikerade HR metoder skulle kunna fungera som en förebyggande faktor, 

då det undersökts att användningen av dessa metoder som en helhet leder till ett 

arbetsklimat där arbetarna känner att hen kan påverka, kommunicera och har ett större 

ansvar för sina egna arbetsuppgifter (Appelbaum et al., 2000). Mitt argument baserar sig på 

att man har kunnat bevisa att t.ex. en känsla av lite kontroll över ens utförande av arbetet 

(Notelaers, Baillien, De Witte, Einaren & Vermunt, 2012), ledares utnyttjande av sin makt 

vid konfliktsituationer samt dålig kommunikation (Vartia, 1996) har en positiv korrelation 

med existensen av mobbning på arbetsplatsen. Sofistikerade HR metoder består till en stor 

del av motsatser till dessa fenomen (Appelbaum et al., 2000) vilket motiverar för att man 

skulle kunna anta att sofistikerade HR metoder kan motverka mobbning på arbetsplatsen. 

Därmed finns det styrkta möjligheter till ett samband mellan dessa två variabler och detta 

är undersökningsgrunden för denna forskning. I det stora hela består både sofistikerade HR 

metoder och mobbning på arbetsplatsen av många olika faktorer och de leder till många 

olika utgångar, men gemensamt för dem är att de definieras som komplexa system och 

påverkar arbetstagaren och organisationen som helheter. I min avhandling väljer jag därför 

att också fokusera på fenomenen som helheter och inte enskilt behandla de olika variablerna 

som de består av. Syftet med min avhandling presenteras vidare nedan. 

1.2 Syftet med avhandlingen 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om, och i sådana fall hur, sofistikerade HR 

metoder i sin helhet påverkar existensen av mobbning på arbetsplatsen. Jag väljer att göra 

en kvantitativ undersökning, för att få en så generell uppfattning om sambandet som möjligt 

samt för att resultatet skall gå att tillämpa också för andra verksamhetsområden än det 

sampel som använts i avhandlingen. Sambandet mellan variablerna sofistikerade HR 
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metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen undersöks med hjälp av följande 

forskningsfråga: 

1. Finns det ett samband mellan användningen av sofistikerade HR metoder och 

förekomsten av mobbning på arbetsplatsen? 

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling har avgränsats till att undersöka relationen mellan sofistikerade HR 

metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Sofistikerade HR metoder behandlas 

i denna avhandling som en helhet och därför bör man vara försiktig med att använda de 

resultat som jag fick för de enskilda variablerna för generellt, då detta inte var huvudsyftet 

för avhandlingen. Alla respondenter i samplet som användes för att samla in 

undersökningsresultat har en merkantil högskoleutbildning och man bör därför tillämpa 

forskningsresultat för andra yrken och utbildningar aktsamt. 

1.4 Definitioner 

Mobbning på arbetsplatsen – Systematiskt och kontinuerligt trakasserande, förolämpande 

och/eller socialt uteslutande av en individ på arbetsplatsen. Handlingarna utförs under en 

längre tidsperiod. De inblandade parterna är antingen hierarkiskt eller socialt ojämnställda. 

(Einarsen, Helge, Zapf & Cooper, 2011)   

Sofistikerade HR metoder – En samling av HR metoder som tillsammans skapar en 

arbetsmiljö där arbetaren har möjligheten att inverka på utförandesättet av sitt arbete, kan 

utveckla sina färdigheter samt blir uppmuntrad till att arbeta så effektivt som möjligt för att 

uppnå arbetsplatsens mål. (Appelbaum et al., 2000) Till exempel olika rekryteringsmetoder, 

skolningar, planerande av arbetsuppgifterna så att den anställda har möjligheten att själv 

kreativt lösa eventuella problem samt olika sorters belöningssystem kan ses som enskilda 

variabler av sofistikerade HR metoder (Harley, Allen & Sargent, 2007).  
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Arbetets referensram behandlas i kapitel 2. Det börjar med en utförlig genomgång av 

mobbning på arbetsplatsen som fenomen. I de senare underkapitlen diskuteras 

konsekvenserna av mobbning på arbetsplatsen för både den enskilda individen och företaget 

samt organisatoriska riskfaktorer för mobbning på arbetsplatsen. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av den existerande forskningen om sofistikerade HR metoder samt om 

förhållandet mellan sofistikerade HR metoder och mobbning på arbetsplatsen. I kapitel tre, 

metodikkapitlet, presenterar jag den valda forskningsmetoden samt berättar hur 

forskningen utfördes i praktiken. I kapitel fyra presenteras forskningsresultatet och i kapitel 

fem diskuteras undersökningens resultat tillsammans med referensramens teorier. Det 

avslutande kapitlet, kapitel 6, sammanfattas hela avhandlingen och dess resultat diskuteras 

och granskas kritiskt. Här presenteras också förslag till vidare forskning. Figur 1 

sammanfattar avhandlingens uppbyggnad. 

 Sammanfattning av avhandlingens struktur 
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2 REFERENSTAM 

2.1 Mobbning på arbetsplatsen – en definition 

Mobbning som fenomen har undersökts aktivt sedan 1990-talet (Einarsen et al., 2011). 

Pionjären inom området var den svenska forskaren Heinz Leymann, som under 1980-talet 

började forska om ämnet upprepad och långvarig felbehandling på arbetsplatsen Sverige 

(Leymann, 1990). Fenomenet mobbning är komplext och världen över har forskare 

undersökt konceptet, definieringssättet, mätbarheten och existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. Definitionen av mobbning varierar beroende på land, men överlag har 

konceptet vissa typiska drag som forskare världen över kommit överens om. (Ciby & Raya, 

2015) I detta kapitel kommer jag presentera den litteratur som jag finner beskrivande för 

vad mobbning på arbetsplatsen är, för att i slutet av kapitlet sammanfatta informationen till 

en definition som jag sedan använder mig av i denna avhandling. 

Även om Leymann kan ses som den första stora forskaren inom området, beskrev den 

amerikanska psykiatern Carroll M. Brodsky fenomenet i sin bok The Harassed Worker redan 

år 1976. Brodsky (1976) inspirerades av litteratur som behandlade den brutalitet och 

grymhet som den mänskliga varelsen kan visa mot både sina vänner och fiender, ibland 

tillochmed utan märkbar orsak. Brodsky beskriver situationer där människor påstått att de 

systematiskt blivit illa behandlade av sina kollegor eller förmän, med negativ effekt på offrets 

prestationsnivå på arbetet. Det negativa sättet som offret utsatts för beskrivs som indirekta 

och diskreta handlingar som personen känt att hen inte kan försvara sig mot, vilket lett till 

allvarliga konsekvenser för individen. Vidare forskning fram till 2000-talet visar att 

mobbning på arbetsplatsen ofta identifieras med hjälp av följande tre kriterier; 1. 

mobbningsoffret utsätts för både uppenbar och indirekt aggression av sina kollegor eller 

förmän. Aggressionen är långvarig och kontinuerlig. 2. Effekterna på offret är förödande och 

traumatiska. Negativa effekter på välmående och motivation har också observerats på 

vittnen av mobbning. 3. Mobbningen sker mellan socialt ojämställda parter, där 

mobbningsoffret känner att hen inte kan försvara sig mot mobbningen. (Einarsen et al., 

2011) 

Mobbning i arbetslivet handlar om upprepade, av mottagaren oönskade, handlingar mot en 

eller flera individer på arbetsplatsen. Handlingarna kan vara antingen avsiktligt eller 

oavsiktligt utförda av mobbaren, men de är klart förolämpande och obehagliga. De kan 
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påverka arbetsprestationen och/eller skapa en dålig arbetsmiljö. Sammanfattningsvis kan 

man säga att mobbning på arbetsplatsen består av att mobbningsoffret ständigt utsätts för 

psykiskt eller fysiskt negativt och aggressivt beteende. (Einarsen et al., 2011) 

För att trakasserier på arbetsplatsen skall kunna kallas för mobbning bör den psykiska 

misshandeln utföras minst en gång per vecka under minst 6 månader. Enskilda händelser 

kan därför inte ses som mobbning, utan fokus ligger på det långvariga och upprepade 

beteendet som leder till psykisk och social förtvivlan. (Leymann, 1996) Denna definition kan 

vara svår att tillämpa, då alla mobbningsbeteenden inte har en klar början eller ett klart slut. 

T.ex. så kan ett negativt rykte cirkulera i organisationen och påverka mobbningsoffret 

negativt under en längre tid även om det inte upprepas varje vecka. I fall som dessa kan 

mobbningshandlingarnas status ses som permanenta, och inte som enskilda fall. (Einarsen 

et al., 2011) Fokus ligger därmed mera på under en hur lång tidsperiod och hur ofta 

mobbningshandlingar utförs, istället för hur och vad för sorts handlingar utförs (Leymann, 

1996). Einarsen et al. (2011) påpekar att mobbningen eskalerar under tid, vilket även 

Leymann (1996) stöder då han presenterar sin teori om de olika utvecklingsskedena som 

mobbningen på arbetsplatsen genomgår. 

1. Kritisk incidens – Den utlösande faktorn för mobbning är ofta en konflikt. 

Hypotetiskt sätt är den första situationen där mobbning uppstår väldigt kort, medan 

den följande fasen redan är tidsmässigt längre och kan inkludera fler personer än 

endast offret och mobbaren. (Leymann, 1996) De första mobbningsbeteendena är 

ofta svåra att identifiera som mobbning, eftersom de är diskreta och indirekta till sin 

natur (Einarsen et al., 2011).  

2. Mobbning och stigmatisering – I denna fas finns beteenden som kan uppfattas som 

mobbning. De kan bestå av en rad olika beteenden, som enskilt inte uppfattas som 

mobbning. Offret utsätts för dessa handlingar dagligen, vilket gör att handlingarnas 

mening förändras och används för att komma åt eller bestraffa personen. 

Manipulation och aggressivitet är gemensamma faktorer för handlingarna. 

(Leymann, 1996) 

3. Uppmärksammande av fallet av ledningen – I den tredje fasen uppmärksammas 

mobbningsfallet av ledningen. Ofta missbedöms situationen och mobbningsoffret 

ses som orsaken till konflikten, istället för att man skulle granska de 
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omkringliggande faktorerna. Handlingarna som aktiveras för att lösa fallet baserar 

sig på att bli av med orsaken till konflikten, som ofta uppfattas vara mobbningsoffret. 

Ofta letar man efter personliga karaktärsdrag hos offret som lett till denna situation, 

istället för att granska situationen bredare. Detta sker speciellt ofta om ledningen är 

ansvarig för den psykiska miljön och stämningen på arbetsplatsen, och hen vägrar 

acceptera att mobbning existerar, eftersom det strider mot hens personliga 

intressen. (Leymann, 1996) 

4. Utfrysning – Den sista fasen inom mobbning inkluderar utfrysning av 

mobbningsoffret från den sociala miljön på arbetsplatsen. Det diskuteras att det är 

denna handling som leder till att offret skadas så allvarligt av mobbning att hen 

måste söka medicinsk och psykisk hjälp. (Leymann, 1996) 

Mobbningshandlingarna kan delas in i 5 olika kategorier, baserat på hur de påverkar 

mobbningsoffret (Leymann, 1996).  

1. Handlingar som påverkar offrets möjligheter att kommunicera (offret tystas ner, 

verbala attacker mot offret gällande arbetsuppgifter, muntliga hotelser etc.). 

2. Handlingar som påverkar offrets sociala kontakter (offret isoleras, kollegorna 

kommunicerar inte längre med offret, ledningen förbjuder offret att kommunicera). 

3. Handlingar som påverkar offrets rykte (spridning av rykte, andra gör åtlöje av offret). 

4. Handlingar som påverkar offrets yrkesmöjligheter (offret tilldelas uppgifter som inte 

motsvarar hens kunskapsnivå, offret tilldelas inga arbetsuppgifter alls). 

5. Handlingar mot offrets fysiska hälsa (offret hotas eller attackeras fysisk, offret 

trakasseras sexuellt). 

Mobbningsbeteendena kan också delas upp på ett något annorlunda sätt (Einarsen et al., 

2011). 

1) Personlig- versus arbetsbaserad mobbning – Skvaller, antydningar om offrets 

mentala hälsa och social isolering kan anses vara personbaserad, medan delegering 

av för många, för få, för lätta eller för svåra arbetsuppgifter åt mobbningsoffret kan 

anses vara arbetsbaserad mobbning. Det samma gäller kritik mot mobbningsoffrets 

utförande av sina arbetsuppgifter. (Einarsen et al., 2011) 



10 
 

 

2) Passiv mobbning versus aktiv mobbning – Här definieras t.ex. isolering ur gruppen 

eller skvallrande som passiv mobbning, medan verbala hot och verbal aggression ses 

som aktiv mobbning. Skämt, nedvärderande påpekanden och förklening anses ligga 

mellan dessa två sätt. (Einarsen et al., 2011) 

3) Psykisk versus fysisk mobbning – Flera forskare kommenterar att mobbning på 

arbetsplatsen oftast består av psykiska aggressioner, och tar mera sällan en form av 

fysisk aggressivitet (Einarsen et al., 2011). I Einarsen & Raknes (1997) studie om 

mobbning bland Norska skeppsvarvsarbetare framkom att 8,3 % av arbetarna 

upplevt mobbning under en 6 månaders period, medan endast 2,4 % av 

mobbningsoffren rapporterade att de utsatts för fysisk våld eller hot om fysisk våld.  

Mobbning på arbetsplatsen baserar sig ofta på maktskillnader mellan mobbningsoffret och 

mobbaren (Leymann, 1996). I många fall är det mobbaren en person som har en högre 

position inom företaget än vad mobbningsoffret har. Mobbning utfört av högre ledningen 

kan tolkas som en effektiv och stark ledarstil, vilket kan leda till att flera arbetare även på 

lägre nivåer börjar mobba sina medarbetare. (Rayner, Hoel & Cooper, 2002) Maktskillnader 

uppstår också då t.ex. en grupp av arbetare mobbar en enskild arbetare, som ser det svårt 

att försvara sig mot den överlägsna gruppen (Einarsen, 1999). 

Som konstaterat ovan, så baserar sig maktskillnaderna ofta på företagets hierarki och 

fördelning av makt. Detta är fallet då mobbaren t.ex. är en förman och mobbningsoffret t.ex. 

är en sekreterare. Hierarkipositionerna kan däremot också vara informella, där makt kan 

ses som kunskap, erfarenhet eller tillgång till inflytelserika personer. Oftast är en enskild 

person mera beroende av hens chef än vad förmannen är av arbetaren. Det samma gäller för 

en enskild arbetare, hen är oftast mera beroende av att vara en del av gruppen, än vad 

gruppen är beroende av den enskilda medlemmen. (Einarsen et al., 2011) Kännedomen av 

mobbningsoffrets svaga punkter kan bli en maktkälla i en konfliktsituation. Mobbaren 

kritiserar ofta offrets personlighet eller arbetsprestationer, vilket i sig nedvärderar offret. 

(Einarsen, 1999) Människor kan i början av en konfliktsituation känna sig som jämlikar, 

men då konflikten eskalerar och utvecklas märker offret att hen befinner sig i en lägre 

maktposition och att en skillnad i makthierarkin har uppstått. I det skedet existerar en 

jämlik maktposition endast mera på en hypotetisk nivå. (Einarsen et al., 2011) 
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Skillnaden mellan subjektiv och objektiv mobbning en viktig del av definitionen av vad 

mobbning på arbetsplatsen är. Subjektiv mobbning hänvisar till handlingar som endast 

uppfattas som mobbning av mobbningsoffret, medan objektiv mobbning definieras som 

mobbning av en tredje part, till exempel av en kollega. (Einarsen et al., 2009) Två faktorer 

bör tas i beaktan då man diskuterar subjektiv versus objektiv mobbning. Den första är att 

det är individuellt för offret hur hen uppfattar subjektiv mobbning. En situation som endast 

uppfattas som lite provocerande av vissa personer, kan uppfattas som djupt nedvärderande 

och kränkande av andra. Som tidigare konstaterats är mobbning en långsiktig process, som 

inte kan bedömas baserat på en enskild händelse. Bedömningen av en enskild händelse som 

negativ beror på individens egna subjektiva förhållningssätt. Objektiv mobbning kan ses 

som sådana handlingar som kan definieras som mobbning utan att observeraren känner till 

offrets subjektiva bedömningssätt. Till dessa handlingar räknas till exempel hotelser och 

kränkningar. Handlingar som skämt, uteblivna hälsningar och kritik är svårare att bedöma 

som objektiv mobbning utan att känna till helhetssituationen. (Einarsen et al. 2011) 

Den andra faktorn som påverkar subjektiv versus objektiv mobbning är 

observationsmöjligheterna. Processen mobbning uppfattas oftast som objektiv, eftersom vi 

antar att alla människor skulle uppfatta mobbning som mobbning, om de hade tillgång till 

all information och kunde närvara vid varje tillfälle där mobbning utspelas. Utmaningen är 

att individer ofta har en begränsad tillgång till att observera alla handlingar som händer 

inom företaget och är därför ibland endast vittnen till enskilda mobbningshandlingar, vars 

bedömning som konstaterat baserar sig på individens egna subjektiva förhållningsätt. 

(Einarsen et al. 2011) De är de handlingar som subjektivt uppfattas som elaka, förnedrande 

och nedvärderande som leder till att mobbningen har negativa fysiska och mentala 

konsekvenser för individen (Einarsen et al., 2009). 

Mobbning anser ofta växelverkan mellan åtminstone två stycken individer. Mobbningen 

utgår från mobbaren, handlingarna riktas mot en individ, som sedan motar och reagerar på 

mobbningsbeteendet. Ett annat tankesätt har också presenterats, där fokus inte ligger på 

individen, utan på organisationen. Organisatorisk mobbning baserar sig på att 

organisationens metoder och procedurer har utformats så att de uppfattas som kränkande 

och nedvärderande av flera anställda. Dessa procedurer och metoder uppmuntras och 

bevaras av ledningen. De kan ändå inte ses som individuell mobbning, eftersom det är de 

indirekta kommunikationssätten som ledningen och de anställda använder sig av som anses 
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som kränkande. Till exempel så kan bestraffningar för att inte uppnå mål och för att använda 

sig av sjukledighet ses som organisatorisk mobbning. (Einarsen et al, 2011)  

Jag har nu behandlat den existerande forskningen om mobbning som fenomen ur flera olika 

synvinklar och kan därmed presentera en definition för vad mobbning på arbetsplatsen är.  

Mobbning på arbetsplatsen betyder trakasserande, förolämpande eller socialt 

uteslutande av en individ eller negativ påverkan på någons arbete. För att en 

handling skall kunna definieras som mobbning krävs det att handlingen upprepas 

kontinuerligt (t.ex. varje vecka) under en längre tid (t.ex. ungefär under 6 månader). 

Mobbning är en process som utvecklas, så att offret till slut befinner sig i en 

underkastad position där hen systematiskt utsätts för negativt socialt beteende. En 

enskild konflikt eller då deltagande parter är jämställda kan inte definieras som 

mobbning. (Einarsen et al., 2011: 22) [egen översättning]  

2.2 Konsekvenserna av mobbning på arbetsplatsen för individen 

30 år av forskning visar att mobbning på arbetsplatsen har allvarliga konsekvenser för den 

utsatta individens både mentala och fysiska hälsa (Hogh, Mikkelsen & Hansen, 2011). I det 

här kapitlet kommer jag först presentera de psykiska skadorna och sedan de fysiska 

skadorna som den kontinuerliga utsattheten för trakasserier ger mobbningsoffret. Jag tar 

också upp hur mobbningen påverkar mobbningsoffrets framtidsmöjligheter med tanke på 

karriären. 

Symptom av mobbningen börjar ofta ett par månader efter att mobbningen börjat och 

förvärras sedan över tid från att endast existera på arbetsplatsen till att bli kroniska 

symptom (Hallberg & Strandmark, 2006). I Hallberg och Strandmarks (2006) 

undersökning var minnesförluster, humörsvängningar och rädsla typiska psykiska symptom 

på mobbning på arbetsplatsen. Man har också konstaterat att mobbningsoffer oftare 

insjuknar i depression än personer som inte utsatta för mobbning på arbetsplatsen 

(Kivimäki, Virtanen, Vartia, Elovainio, Vahtera & Keltinkangas-Järvinen, 2003).  

Mobbningsoffer upplever ofta en lägre självkänsla än arbetare som inte upplevt mobbning 

på arbetsplatsen. Mobbningsoffret lägger ofta skulden för sin utsatthet på sig själv och börjar 

med tiden tro på att hen förtjänar det mobbningsbeteende som hen utsätts för. (Hallberg & 

Strandmark, 2006) 
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Utsattheten för mobbning på arbetsplatsen kan också leda till att mobbningsoffret isolerar 

sig från omvärlden och hens sociala liv (Hallberg & Strandmark, 2006). Offret söker ofta 

stöd från sina nära vänner eller äkta hälfter (MacIntosch, Wuest, Gray & Aldous, 2010), men 

rädslan för de rykten som mobbaren spridit om offret samt för mobbaren själv kan leda till 

att offret börjar dra sig undan och isolera sig från sin umgängeskrets (Hallberg & 

Strandmark, 2006).  

Mobbning på arbetsplatsen påverkar också mobbningsoffrets fysiska hälsa negativt. 

Kroniska sjukdomar som t.ex. astma kan förvärras av existensen och utsattheten för 

mobbning på arbetsplatsen (Hallberg & Strandmark, 2006). Vartia (2001) skriver att 

mobbningsoffer oftare har sömnproblem och använder sig oftare av sömnmediciner än 

arbetare som inte utsätts för mobbning. Andra fysiska symptom är t.ex. överkänslighet för 

ljud, huvudvärk och överkänslighet (Hallberg & Strandmark, 2006). 

Utsattheten för trakasserier påverkar mobbningsoffrets framtida karriärmöjligheter. Många 

mobbningsoffer önskar att de skulle byta arbetsplats på grund av mobbningen (Hogh, 

Mikkelsen & Hansen, 2011). Även om mobbningsoffrets glädje för sitt arbete och hens 

arbetsresultat försämras på grund av mobbningen, stannar mobbningsoffret ofta kvar på 

arbetsplatsen där hen är mobbad. (MacIntosh et al., 2010). Det finns många olika orsaker 

till detta fenomen. Mobbningsoffret kan känna att mobbningen inte är en giltig orsak till att 

byta arbetsplats. Det kan vara för fysiskt och psykiskt utmattande för mobbningsoffret att 

börja söka efter en ny arbetsplats eller så finns det endast ett fåtal arbetsmöjligheter för 

mobbningsoffret på hens hemort. Bytandet av arbetsplats kan också försvåras om 

mobbarens rykten som hen spridit om mobbningsoffret har spridits och nått ut till andra 

möjliga arbetsplatser. (Hallberg & Sandmark, 2006) 

Överlag kan man säga att mobbning på arbetsplatsen påverkar den utsatta individen på 

många olika plan. I Hallberg och Sandmarks (2006) undersökning beskriver offren att 

mobbningen de utsatts för har märkt dem för livet. Mobbningen är ändå inte endast skadlig 

för individen, utan även för de personer som bevittnar mobbningshandlingarna. Enligt 

Vartias (2001) undersökning upplever också vittnen till mobbning en förhöjd nivå av stress 

både generellt och mentalt. Mobbningen påverkar dessutom organisationen negativt. Detta 

behandlas vidare i följande kapitel. 
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2.3 Mobbning på arbetsplatsen, orsaker till det samt dess konsekvenser för 

organisationen 

I det här kapitlet kommer jag presentera den forskning som finns om organisatoriska 

faktorer som leder till mobbning på arbetsplatsen och hurdana konsekvenser de har för 

företaget. I följande kapitel presenterar jag sofistikerade HR metoder och hur de påverkar 

arbetsplatsens miljö och kultur. På det här sättet sätter jag grunden för min hypotes, som 

baserar sig på att de här två fenomenen har ett förhållande med varandra. 

2.3.1 Organisatoriska riskfaktorer för existensen av mobbning på 

arbetsplatsen 

Under denna rubrik kommer jag presentera den forskning som berör de organisatoriska 

riskfaktorerna för existensen av mobbning på arbetsplatsen. Jag presenterar fem olika 

kategorier av riskfaktorer som ger en helhetsbild om forskningsområdet. Med tanke på min 

avhandling och kopplingen som jag ämnar göra till sofistikerade HR metoder är det 

faktorerna som behandlar företagets kultur och arbetsdesign som är de mest väsentliga. De 

andra tre faktorerna presenteras för att ge en djupare insyn om den existerande litteraturen 

inom ämnet. 

Det är en stressfull och orolig arbetsmiljö som ofta lägger grunden för att mobbning på 

arbetsplatsen existerar (Leymann, 1990). Baillen et al. (2008) delar upp de organisatoriska 

riskfaktorerna för mobbning på arbetsplatsen i fyra olika kategorier. Den första kategorin 

baserar sig på företagets kultur. Redan på 1980 talet konstaterade Heinz Leymann att det 

att en individ utsätts för mobbning sällan beror på individens personlighet, utan på 

företagets miljö och kultur. Han konstaterade att i princip vem som helst kan bli ett 

mobbningsoffer, bara förutsättningarna för att utsättas för mobbning är de rätta. I och med 

detta etablerades den viktiga länken mellan mobbning på arbetsplatsen och arbetsklimatets 

miljö och kultur. (Leymann, 1996) Enligt Salin och Hoel (2011) existerar mobbning på 

arbetsplatsen lättare om det negativa eller trakasserande beteendet är accepterat i 

arbetsklimatet. Riskfaktorer med tanke på organisationens kultur är dålig kommunikation 

(Vartia, 1996), uteblivet socialt stöd från ledningen och kolleger (Hogh & Carneiro, 2011) 

samt en icke-existerande plan för hur eventuell mobbning på arbetsplatsen skall hanteras 

(Einarsen, 1999) Salin (2009) påpekar att det själva existensen av en plan för hur mobbning 

skall hanteras inte i sig självt leder till att mängden mobbning på arbetsplatsen sjunker, utan 

det är sättet som man utnyttjar anti-mobbningsplanen på som spelar roll. Avundsjuka och 
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konkurrens gällande arbetspositioner och status kan också ses som riskfaktorer (Björkvist, 

Österman & Hjelt-Bäck, 1994). Överlag har det konstaterats att en spänd och 

tävlingsinriktad arbetsmiljö höjer på mängden mobbning på arbetsplatsen, medan ett 

avslappnat och uppmuntrande arbetsklimat minskar på den (Vartia, 1996). 

Den andra kategorin baserar sig på organisationens struktur och arbetsuppgiftens 

utformning. Rollkonflikter, otydliga arbetsroller samt avsaknaden av tydliga mål på 

arbetsplatsen är alla exempel på faktorer som ofta leder till en stressfull arbetsmiljö 

(Einarsen, Raknes & Mathiessen, 1994). Hauges, Skogstads och Einarsens (2007) 

omfattande studie som utfördes i Norge tyder just på att rollkonflikter och individens 

osäkerhet över sin egna arbetsroll är två av de faktorer som ofta leder till mobbning på 

arbetsplatsen. Även motsägelsefullhet anses vara en bidragande faktor till existensen av 

mobbning på arbetsplatsen (Hauge et al., 2007). Förhoppningar, krav och värderingar som 

inte stöder varandra och är oklart formulerade har i Bowling och Beehrs forskning (2006) 

visats stöda existensen av mobbning på arbetsplatsen. Sättet att lösa konflikter kan också 

vara en bidragande faktor för existensen av mobbning på arbetsplatsen. På arbetsplatser 

med lite mobbning löses konflikter genom att förhandla och diskutera, medan arbetsplatser 

där konflikter löses genom att personer i högre positioner ofta utnyttjar sin makt och 

hierarkiska position har mera mobbning (Vartia, 1996). Salin (2015) hittar stöd för att 

arbeten med högre krav bidrar till en högre risk för mobbning på arbetsplatsen. 

Mobbningsoffer känner oftare att de har höga arbetskrav i jämförelse med icke-mobbade 

individer (Hoel & Cooper, 2000). Man har kommit fram till att det är möjligheten till att 

kunna påverka utförandet av ens arbete som kan ses som den påverkande faktorn till om 

höga arbetskrav korrelerar positivt med existensen av mobbning på arbetsplatsen (Notelaers 

et al., 2012). Enligt Notelaers et als. (2012) forskning bidrar en låg kontroll över utförandet 

av ens arbete till en högre risk att bli ett mobbningsoffer, medan en hög kontroll påverkar 

risken negativt. 

Den tredje organisatoriska faktorn som Baillien et al. (2008) kopplar ihop med existensen 

av mobbning på arbetsplatsen är förändringar på arbetsplatsen. Hoel och Coopers (2000) 

studie visar att det finns en signifikant positiv korrelation med organisatoriska förändringar 

av olika slag (t.ex. stora organisatoriska förändringar, budgetbeskärningar, stora tekniska 

förändringar och stora interna förändringar) och utsattheten för mobbning på 

arbetsplatsen. Även bytet av förman har kunnat kopplas ihop med en ökad existens av 
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mobbning på arbetsplatsen (Hoel & Cooper, 2000). Överlag har förändringar på 

arbetsplatsen bevisats leda till en ökad mängd aggressivitet på arbetsplatsen (Baron & 

Neumann, 1996). Även ett mera indirekt förhållande mellan förändringar på arbetsplatsen 

och existensen av mobbning inom organisationen har kunnat bevisats. Under till exempel 

nedskärningar kan individen känna sin position inom företaget hotad och därför ta till 

ifrågasättbara metoder för att höja och behålla sin position inom företaget. (Salin, 2003a)  

Den sista kategorin som Baillien et al. (2008) identifierar som en organisatorisk riskfaktor 

med tanke på existensen av mobbning på arbetsplatsen är ledarskapsstilar. Ofta har man 

kopplat ihop negativt ledarskap med obefintligt ledarskap, men forskning visar att även 

andra sorters ledarskap kan kopplas ihop med mobbning på arbetsplatsen (Einarsen, 

Aasland & Skogstad, 2007). Speciellt har man kunnat koppla ihop tyranniskt ledarskap samt 

laissez-faire ledarskap med mobbning på arbetsplatsen (Hauge, Skogstad & Einarsen, 

2007). Einarsen et al. (2007) behandlar tyranniskt ledarskap som en ledarstil där ledaren 

påverkar arbetarnas välmående och arbetsmotivation negativt utan att klart påverka 

organisationens prestation och resultat negativt.  En tyrannisk ledare håller sig ofta till 

organisationens strategi, målsättningar och uppgifter, men förverkligar detta på bekostnad 

av sina medarbetares välmående. Beteenden som är typiska för en tyrannisk ledare är till 

exempel förödmjukande och missbrukande av ledarens auktoritära makt. (Ashforth, 1994) 

Tyranniska ledare använder sig också av aggressivt beteende, i tron om att det ökar 

medarbetarnas och de underordnades engagemang för arbetsuppgiften (Einarsen et al, 

2007). Eftersom den tyranniska ledaren ofta håller sig till organisationens strategi och mål 

medan hen misshandlar sina kollegor socialt, kan den högre ledningen favorisera tyrannen 

medan hens medarbetare ser hen som en mobbare (Einarsen et al, 2007). Ma, Karri och 

Chittipeddi (2004) hänvisar att detta kan vara orsaken till att tyranniska ledare accepteras 

inom företaget av den högre ledningen, åtminstone för en kortare tid. Till skillnad från 

tyranniskt ledarskap definierar laissez-faire ledarskap som uteblivet ledarskap (Hinkin & 

Schriesheim, 2008). Beteenden som att undvika beslutsfattande, tveka då handling borde 

ske samt att vara frånvarande då ens underordnade skulle behöva stöd är typiska för en 

laissez-faire ledare (Hinkin et al, 2008). Judge & Piccolo (2004) kommer i sin undersökning 

fram till att laissez-faire ledarskap har en negativ korrelation med ledarens effektivitet och 

medarbetarnas tillfredställelse med ledarens beteende och stil. Det uteblivna stödet från 

ledaren kan i vissa situationer tydas som avvisande och utfrysande beteende av 

arbetstagaren. (Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland, 2007).  
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En femte faktor som inte diskuteras i Baillen et al. (2008) artikel, men som Salin (2015) 

hittar stöd för är den fysiska arbetsmiljöns påverkan på existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. Man har kunnat finna ett samband mellan aggressioner på arbetet och 

trängsel (Lawrence & Leather, 1999) samt förhöjd temperatur (Bell, 1992). O’Leary-Kelly, 

Griffin & Glew (1996) diskuterar att ovannämnda faktorer samt oljud skulle kunna kopplas 

ihop med missnöjdhet, vilket sedan i samband med oklara syften och mål samt otillräcklig 

kontroll kan leda till en förhöjd nivå av irritation och lägre tolerans, vilket är ett gott 

utgångsläge för mobbning på arbetsplatsen (Baillien et al., 2008; Salin, 2015). 

2.3.2 Konsekvenserna av mobbning på arbetsplatsen för organisationen 

Nedan presenterar jag de konsekvenser som mobbning på arbetsplatsen kan ha för 

organisationen. Dessa fungerar som motivator för varför organisationen bör undvika att det 

existerar mobbning på arbetsplatsen. 

Rädslan som mobbningsoffret utsätts för skadar organisationens utveckling, eftersom 

mobbningen påverkar mobbningsoffrets prestationer negativt. Mobbningsoffret undviker 

att komma med innovativa idéer, hen kan inte använda sin fulla kapacitet för att utföra sina 

arbetsuppgifter och hen agerar i en så kallad ”säker zon”. Detta hämmar organisationens 

utveckling och produktivitet. (Rayner & Cooper, 1997) Mobbningsoffret känner sig ofta 

mindre förpliktigat än vad icke-mobbade arbetstagare gör vilket sedan via mobbningens 

psykiska symptom och dess negativa påverkan leder till att den mobbade arbetstagaren 

väljer att byta arbetsplats (Djurkovic, McCormack & Casimir, 2008). Mobbning på 

arbetsplatsen kan också skada organisationen genom att företaget för ett rykte om sig om 

att ha ett negativt arbetsklimat, vilket i sig kan påverka organisationens möjligheter att 

rekrytera kompetenta arbetstagare (Rayner & Cooper, 1997). 

Kostnadsmässigt kan man konstatera att existensen av mobbning på arbetsplatsen är väldigt 

dyrt för arbetsgivaren. Omsättningen av arbetstagare är en stor kostnad för organisationen 

(Hoel et al., 2011). Även om arbetstagaren inte skulle säga upp sig från organisationen, kan 

hen ändå skapa stora kostnader, eftersom mobbade arbetstagare oftare är sjuklediga än 

icke-mobbade anställda (Vartia, 2001). Även kostnaderna för en eventuell rättegång kan bli 

väldigt stora, om mobbningsoffret väljer att åtala arbetsgivaren på grund av mobbningen 

(Rayner & Cooper, 1997). Forskare har gjort försök till att estimera den finansiella kostnad 

som mobbning på arbetsplatsen skapar. Kostnaderna för långa perioder av sjukledighet, de 

extra kostnaderna för till exempel psykologer och annan sorts rådgivning samt utgifterna 
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för den uteblivna arbetsprestationen kan leda till att mobbningsoffret skapar en kostnad på 

30 000 till 100 000 amerikanska dollar per år (Leymann, 1990). I Kivimäki et als. (2000) 

undersökning om mobbning i två finska sjukhus var de årliga kostnaderna för frånvaro 

orsakat av mobbning 125 000 dollar per år.  

2.4 Sofistikerade HR metoder 

Sedan mitten av 1990-talet har forskare funnit ett allt större intresse i att forska inom 

vidareutvecklade personalförvaltningsmetoder, även kallat sofistikerade HR metoder. 

(Harley et al., 2007). 

Ett sofistikerat HR system definieras av tre olika funktioner; 1) organisationen erbjuder sina 

anställda möjligheten att delta och påverka i beslutsprocesser, 2) de anställda har 

möjligheten att höja på sin kunskapsnivå och 3) skapa belöningssystem som lockar de 

anställda att medverka och arbeta effektivare (Appelbaum et al., 2000). Dessutom 

inkluderar sofistikerade HR metoder funktioner för att välja de rätta arbetarna under 

rekryteringssituationer samt ge arbetarna möjligheten att själv kreativt lösa problem som 

uppstår under arbetet. (Harley et al., 2007). 

En av de viktigaste funktionerna är därmed att de anställda har handlingsfrihet och 

möjligheten att påverka under olika sorters processer på arbetsplatsen. I praktiken betyder 

det här att företaget har förflyttat en stor del av insamlande och processerande av 

information från avdelningar högt upp i hierarkin eller från expertgrupper också till dem 

som arbetar längst ner i hierarkin. På det här sättet kan alla anställda direkt använda sig av 

den information de tillhandahåller för att kunna lösa problem och göra operativa beslut 

baserat på den informationen. För att ett handlingssätt som detta skall fungera krävs det 

dock att de anställda har auktoritet och rättigheter för att ta beslut och skapa förändring i 

organisationens rutiner. De anställda måste också kunna kommunicera och ha möjligheten 

att presentera sina idéer till sina arbetskamrater, förmän och experter, vilket i sig sänker på 

hierarkin i organisationen. (Appelbaum et al., 2000) 

För att arbetarna skall kunna göra medvetna och bra val för organisationens bästa krävs det 

att de är välutbildade och har kunskaper inom många olika områden. Till skillnad från en 

arbetare som bara behöver praktisk kunskap i hur hen skall utföra sin egna specifika 

arbetsuppgift, krävs det av en arbetare från en organisation med sofistikerade HR metoder 

lärdom inom flera områden. Hen måste ha kunskap inom sin egna arbetsuppgift, inom 
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tekniska områden samt sociala- och ledarskapskunskaper. Endast på det sättet kan hen göra 

välmotiverade val som tar i beaktan de olika nivåerna som olika beslut påverkar på. För att 

uppnå arbetare med höga kunskapsnivåer på en bred front använder sig företagen av olika 

sorters rekryterings- och skolningsmetoder. Genom att fokusera på rekryteringen är de 

arbetare som börjar arbeta för företaget från början redan kunniga och medvetna om deras 

behov av många olika sorters kunskaper. För att höja på nivån på de anställda som redan 

arbetar för företaget kan företaget ordna olika sorters skolningar med fokus på 

problemlösning, ledarskap eller gruppanda. Rekryteringen och träning av de anställda 

påverkar varandra. Utbildningen av de anställda är mera effektiv om de anställda redan 

färdigt innehar mera kunskap, men i vissa fall kan de också utesluta varandra. (Appelbaum 

et al., 2000) 

Den tredje huvudfunktionen av sofistikerade HR metoder är att uppmuntra de anställda att 

frivilligt arbeta mera effektivt för att på det sättet uppnå organisationens gemensamma mål 

snabbare och effektivare. Det finns tre olika sätt som företaget kan uppmuntra sina anställda 

på; finansiella eller yttre belöningar, inre belöningar och långsiktiga belöningar inom 

företaget Ofta är de belöningar som företaget delar ut av monetär natur. Flera olika 

variationer har utprövats för att komma fram till en metod för hur de monetära belöningarna 

skulle kunna uppmuntra arbetaren mest och hur utbetalningen skulle vara mest rättvis. 

Problemet är att ofta baserar sig utbetalningen på arbetsgruppens gemensamma resultat, 

vilket leder till att ingen av arbetarna individuellt vill sätta in en större arbetsprestation 

eftersom det inte belönas. Även individuellt baserade belöningssystem har sin svaghet i att 

de ofta fokuserar på kvantitet över kvalitet, vilket i långa loppet inte utvecklar företaget 

effektivast samt skapar konflikter mellan individerna då arbetarna börjar konkurrera med 

varandra. För att uppmuntra de anställda att utveckla sig själv och satsa långsiktigt på sin 

karriär inom organisationen kan företaget erbjuda arbetarna ägarskap inom företaget. På 

det här sättet ser de anställda det som en satsning för deras karriär då de utvecklar sig själv 

enligt de krav den specifika organisationen ställer. Belöningssystem som detta fungerar väl 

för ledningen och liknande positioner, men kan vara svårare att tillämpa för de anställda 

som är lägst ner i hierarkin. (Appelbaum et al., 2000) 

Som nämnt består sofistikerade HR metoder av en helhet av många olika funktioner. 

Forskningen visar att det är såhär som sofistikerade HR metoder ger bäst resultat (Becker & 

Gerhart, 1996). Enligt MacDuffie (1995) fungerar de olika variablerna effektivast 
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tillsammans då de dessutom kombineras med tekniska förbättringar eller inputen av 

pengar. Att introducera de sofistikerade HR metoderna som en helhet kan också ha 

ekonomiska fördelar. Som jag redan nämnt så kan en satsning på att anställa lämpligare 

arbetare leda till att utgifterna på träning för de anställda sjunker. (Appelbaum et al., 2000) 

I sig inkluderar sofistikerade HR metoder samma variabler oberoende av företaget, men 

man bör ta i beaktan företagets individuella behov då man väljer vilka variabler man skall 

satsa mera på och vilka som man beaktar mindre (Horgan & Muhlau, 2006). 

Den grundläggande orsaken för att använda sig av sofistikerade HR metoder är för att höja 

på kvaliteten av det utförda arbetet och därmed på företagets resultat och prestation. De 

sofistikerade HR metoderna påverkar positivt de möjligheter som arbetarna har för att 

utföra sitt arbete, vilket i sig leder till en positiv förändring i attityd och inställning till 

arbetet. Detta leder till en förändring i arbetarnas beteende, som sedan leder till en 

förändring i företagets resultat och prestation. (Edwards & Wright, 2001) De sofistikerade 

HR metoderna ger alltså arbetarna en möjlighet att själv påverka sin egna situation, vilket 

gör att de känner sig nöjdare och en större samhörighet till företaget, vilket i sig leder till att 

de presterar bättre vilket betyder att företaget klarar sig bättre. Nyttan med sofistikerade HR 

metoder kommer alltså inte rakt från de utförda aktiviteterna, utan från de attityd- och 

beteendeförändringar som de skapar i arbetarna (Messersmith, Patel & Lepak, 2011). 

 

 Sammanfattande bild av de olika variablerna sofistikerade HR metoder består
 av. Baserat på Appelbaum et als., (2000) ramverk. 

 

För individen ger existensen av sofistikerade HR metoden möjligheten till självständigt 

beteende, en högre grad av samhörighet samt tillfredställelse.  

Kritiken mot sofistikerade HR metoder behandlar däremot att de för företaget positiva 

resultatet uppnås genom att arbetssätten intensifieras och att ansvaret flyttas från 
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förmännen till de vanliga arbetarna, vilket i sig höjer på stressnivån och leder till en ökad 

mängd arbete. (Harley et al., 2007) 

Speciell kritik har riktats mot användningen av belöningssystem av olika slag (Salin, 2003b). 

Prestationsbaserade belöningssystem kan uppmuntra till mobbning. Mobbningen kan då 

inte endast baseras på att mobbaren vill försämra sina arbetskamraters prestation och 

därmed häva sig själv, utan mobbningen kan också motiveras som en handling för att uppnå 

avdelningens mål. (Sutela & Lehto, 1998) Om företaget befordrar individer som nått 

framgång på arbetsplatsen genom att mobba sina arbetskamrater uppmuntrar 

organisationen andra arbetstagare till mobbning (O’Leary, Griffin & Glew, 1996). Kollektiva 

belöningssystem kan leda till att vissa arbetstagare känner att de behöver ta kontroll över 

sina arbetskamrater, vilket i extrema fall kan leda till mobbning (Collinson, 1988). 

I det här kapitlet har jag presenterat den existerande litteraturen och forskningen om de 

ämnen som stöder min avhandling. Jag har noggrant definierat vad mobbning på 

arbetsplatsen är, vad det innebär och vilka konsekvenser det har för individen. Vidare går 

jag igenom vad det finns för teorier om varför mobbning på arbetsplatsen uppkommer och 

varför det är skadligt för organisationen. Till sist presenterar jag sofistikerade HR metoder 

som fenomen och hur det påverkar organisationsklimatet. 

Baserat på denna referensram vidareutvecklar jag min forskningsfråga och ställer upp min 

hypotes enligt följande.  

H1:  Sofistikerade HR metoder har en negativ inverkan på existensen av 

 mobbning på arbetsplatsen. 

Avhandlingens hypotes är även illustrerad i figuren nedan (figur 3). 

 

 Sammanfattande bild av referensramen samt hypotes 1. 
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3 METODIK 

I detta avsnitt presenteras avhandlingens metodik och de olika delarna av metodikens 

uppbyggnad presenteras. Jag beskriver hur jag genomför min undersökning och hur den 

metod som valdes för att utföra undersökningen stöder mig i att uppnå avhandlingens syfte 

samt undersöka min ställda hypotes giltighet. De olika delarna av metodiken som 

presenteras och motiveras är forskningsfilosofi, målgruppen, datainsamlingsprocessen och 

dataanalysen. I slutet av det här kapitlet finns också en kort presentation av hur jag tolkar 

avhandlingens validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsfilosofi 

För att kunna förstå bakgrunden bakom hur forskningsfrågor ställs upp och skapas kräver 

det att vi förstår de bakomliggande ontologiska och epistemologiska antagande en forskare 

har. Dessa två fenomen lever i relation med varandra, vilket kräver att vi förstår de 

filosofiska synvinklarna för att kunna förstå antagandena bakom forskningsfrågorna i sin 

helhet. (Bryman & Bell, 2013) Enligt det subjektivistiska synsättet existerar meningen av 

verkligheten endast på grund av att vi tolkar den och därför är organisationer i sig endast en 

social konstruktion skapad av människor. Enligt det subjektivistiska synsättet skulle 

organisationer inte existera om personer inte skulle tolka och värdera den. På grund av detta 

är också dessa socialt konstruerade konstruktioner i ständig förändring, eftersom de 

personer som tolkar dem hela tiden omtolkar och omformulerar konstruktionerna. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) Motsatsen till det subjektivistiska synsättet är 

objektivistisk ontologi. Detta synsätt karakteriseras av att det är ett externt synsätt, som man 

sedan kan använda för att tolka verkligheten från. Ur det här synsättet existerar 

organisationen oavsett om man tolkar den eller inte och den består av egna konkreta 

processer och strukturer. (Saunders et al., 2012) Mellan dessa två synsätt finns ett filosofiskt 

tankesätt som kallas för relativistisk epistemologi. Detta synsätt baserar sig på att de 

organisatoriska och mänskliga beteendena existerar i regelbundna mönster, om än att de är 

svåra att upptäcka och förklara. Det finns system och strukturer som existerar oberoende av 

tolkaren, men hur dessa system och strukturer förstås och sedan omvandlas till kunskap 

beror på individen som observerar dem. (Saunders et al., 2012) 

Som min forskningsfråga tyder på vill jag i min avhandling undersöka förhållandet mellan 

användningen av sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. 

Sett ur en filosofisk synvinkel innehåller min forskningsfråga både subjektivistiska och 
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objektivistiska fenomen, vilket gör att jag väljer att utföra en tvärsnittsstudie med en stor 

population, då detta är en forskningsdesign som förespråkas av det relativistiska synsättet. 

Min undersökning kommer därför genomföras med hjälp av en surveyundersökning. I nästa 

kapitel presenterar jag surveyundersökning som forskningsdesign mera ingående. 

3.2 Forskningsdesign 

I min undersökning vill jag undersöka sambandet mellan användningen av sofistikerade HR 

metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Jag väljer att använda mig av en 

hypotestestande kvantitativ undersökningsdesign. Valet motiveras inte endast av 

undersökningens relativistiska synsätt, utan också av Lundahl och Skärvad (1999) som 

menar att då man vill undersöka sambandet mellan två variabler så är en forskningsdesign 

av ovannämnda typ att föredra framför andra forskningsdesigner. Min undersökning är 

dessutom utförd som en orsaksförklarande undersökning, då jag vill undersöka hur de olika 

variablerna påverkar varandra. Mina två huvudsakliga variabler är sofistikerade HR 

metoder, som fungerar som orsaksvariabel (även kallad determinant) och existensen av 

mobbning på arbetsplatsen som resultatvariabel (även kallad resultant). (Lundahl & 

Skärvad, 1999) De använda variablerna presenteras mera omfattande i kapitel 3.4.3.1. 

Eftersom syftet med min avhandling är att kunna tolka sambandet mellan två olika variabler 

är det enklare att behandla det insamlade datat om det är i kvantitativ form. En kvantitativ 

studies resultat är också mera generaliserbart än en kvalitativs. (Bryman & Bell, 2013) Detta 

förutsätter dock att den kvantitativa studien har en hög reliabilitet och validitet, vilket 

uppnås genom att den valda metoden testas utförligt på förhand och att urvalet som svarar 

på undersökningen är tillräckligt representativt (Saunders et al., 2012). I en kvantitativ 

undersökning har också forskaren lättare att hålla ett objektivistiskt synsätt, det vill säga 

inte tolka resultatet ur sitt egna synsätt utan neutralt, än vad hen har i en kvalitativ 

undersökning. Däremot får forskaren en mera onyanserad bild av verkligheten i en 

kvantitativ undersökning än vad hen får då hen utför en kvalitativ undersökning. (Bryman 

& Bell, 2013) 

Jag väljer att använda mig av en tvärsnittsdesign då Bryman och Bell (2013) rekommenderar 

denna undersökningsmetod då jag vill undersöka mera än ett fall och dessutom jämföra 

dessa fall med varandra. Då man använder sig av tvärsnittsdesign samlar man in datat i 

kvantitativ form under ungefär samma tidpunkt från alla de olika fallen som man vill 

undersöka. På detta sätt är det sedan enkelt att jämföra de undersökta variablerna med 
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varandra. Då man utför en tvärsnittsdesign bör man komma ihåg att man inte kan bevisa 

riktningen av variablernas mellanliggande förhållande, eftersom man inte undersökt 

sambandet under en längre tidsmässig period. (Bryman & Bell, 2013) I min undersökning 

framställer jag ändå ett antagande om variablernas kausalitet. Detta baserar jag på den 

tidigare forskningen som finns inom ämnet, som jag presenterat i kapitel 2. 

I det här kapitlet har jag presenterat och motiverat mitt val till forskningsdesign. Jag har 

valt en kvantitativ forskningsdesign, baserat på rekommendationer enligt det relativistiska 

synsättet (Saunders et al., 2012) och för möjligheterna att då enkelt kunna undersöka 

sambandet mellan två olika variabler (Lundahl & Skärvad, 1999). I praktiken formade jag 

med hjälp av den existerande litteraturen, som jag presenterade i kapitel 2, en hypotes  

och sedan med min kvantitativa undersökningsmetod undersöker jag om hypotesen kan 

understödas eller om den måste förkastas. Detta sätt att utföra forskning kallas för ett 

deduktivt undersökningssätt. (Saunders et al., 2012) Om man istället först tolkar sina 

forskningsresultat och sitt data och sedan skapar en teori för mönstret man fått forskar man 

enligt ett induktivt angreppssätt. Man bör dock komma ihåg att de båda angreppssätten inte 

existerar isolerat från varandra, utan att processerna ofta vävs in i varandra under 

forskningens gång. (Bryman & Bell, 2013) 

3.3 Målpopulationen 

I det här kapitlet presenterar jag den målpopulation och dess specifika drag som jag använde 

mig av i min undersökning. 

Med en population menar man en mängd individer vars egenskaper och attityder man vill 

undersöka och få kunskap om. Individerna och deras egenskaper granskas sedan ur en viss 

tidpunkt och ett visst geografiskt område. En målpopulation är den specifika population 

man vill forska om och rampopulation är en grupp ur målpopulation som man undersöker 

eftersom det till exempel skulle vara ett för stort arbete att undersöka hela målpopulationen. 

(Dahmström, 2005) I min forskning har jag kunskapsarbetare i allmänhet som 

målpopulation, men använder mig av medlemmar av Suomen Ekonomit som 

rampopulation för att kunna utföra min forskning i praktiken. Individerna i min 

målpopulation har alla avlagt en merkantil högskoleexamen, vilket också tyder på att de med 

hög sannolikhet är aktiva inom arbetslivet (Suomen Ekonomit, 2017). Denna ämnesförening 

valdes också eftersom dess medlemmar skapar en ganska homogen rampopulation, och på 

detta sätt kan vi sluta bort andra yrkesrelaterade faktorer som annars skulle kunna påverka 
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undersökningens resultat. Målpopulationen är bunden till Finland. Det uppnådda 

forskningsresultat kan tillämpas över språkgränserna, då populationen hade representanter 

för de båda inhemska språken. 

Suomen Ekonomit är huvudorganisationen för personer som avlagt en merkantil 

högskoleexamen inom ekonomi. Även ekonomie studerande kan vara medlemmar i Suomen 

Ekonomit. Sammanlagt består organisationen av 25 ekonomförbund och 13 studentkårer.  

Organisationen är inte bunden till ett specifikt geografiskt område i Finland, utan de över 

50 000 medlemmarna är utspridda över hela landet. Suomen Ekonomit är den fjärde största 

organisationen för högutbildade i Finland. (Suomen Ekonomit, 2017) Min rampopulation 

inkluderade endast de färdigutbildade ekonomerna, dvs. så inkluderas 

ekonomistuderandena inte i min rampopulation. 

Ur denna målpopulation drogs det ett stickprov på 2500 personer som inbjöds att delta i 

undersökningen. Man kan använda sig av två olika metoder då man drar ett stickprov: icke-

sannolikhetsurval (kvoturval och snöbollseffekten) eller sannolikhetsurval (klusterurval, 

stratifierat urval och obundet slumpmässigt urval). Om man använder sig av ett icke-

sannolikhetsurval kan man inte generalisera de uppnådda resultaten utanför stickprovet, 

vilket ledde till att jag valde att använda mig av obundet slumpmässigt urval då stickprovet 

drogs ur målpopulationen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Jag ställde vissa krav på mitt stickprovsurval för att vara säker på att det skulle motsvara 

målpopulationen på bästa sätt. Det första kravet var att respondenten skulle vara medlem 

av Suomen Ekonomit. Utöver det ville jag undersöka en målpopulation som för tillfället är 

aktiv och anställd inom arbetslivet, det vill säga inte egenföretagare, föräldraledig eller 

sjukledig. För att nå ut till respondenterna krävde jag också att hen skulle vara tillgänglig via 

e-post. Jag ställde däremot inga krav på ålder eller respondentens geografiska placering, då 

jag ville uppnå ett stickprov som representerade målpopulationen så bra som möjligt. Man 

kan anse att det att jag inte inkluderade personer som var på sjukledighet är en brist i min 

undersökning, då mobbningsoffer oftare är sjuklediga än icke-mobbade arbetstagare 

(Vartia, 2001). Jag motiverar mitt val att utelämna sjuklediga personer från min 

undersökning med att det finns många olika orsaker till att personer är sjuklediga och att 

detta kan anses vara ett känsligt ämne att redogöra för. Dessutom är de sjuklediga 

personerna inte närvarande på arbetsplatsen, vilket gör att de inte aktivt kan utsättas för 

mobbning på arbetsplatsen. 
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Baserat på dessa begränsningar erbjöd sig Suomen Ekonomit att skicka ut min enkät till 

2500 stycken av sina medlemmar. 

3.4 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras först generellt enkäter som datainsamlingsmetod och sedan 

diskuterar jag min egna datainsamlingsprocess och det frågeformulär som jag använde mig 

av. Till sist diskuterar jag resultatets generaliserbarhet. 

3.4.1 Enkäter som datainsamlingsmetod 

I det första avsnittet av kapitel 3 har jag diskuterat för varför det i denna avhandling lönar 

sig att använda sig av en kvalitativ undersökningsform. I praktiken genomförs kvalitativa 

undersökningar med enkäter, vilket är en datainsamlingsmetod som jag kommer presentera 

vidare nedan. 

Det finns många fördelar med att använda sig av enkäter då man vill undersöka fenomen. 

Med hjälp av enkäter kan man enkelt och relativt kostnadseffektivt nå ut till en väldigt stor 

population, som man omöjligt skulle kunna undersöka i sin helhet med andra 

datainsamlingsmetoder (Saunders et al., 2012). En annan styrka är att forskaren har en 

mycket mera objektiv synpunkt och förhållningssätt till datainsamlingssituationen, då hen 

inte är närvarande under själva stunden då respondenten svarar på de ställda frågorna 

(Dahmström, 2005). På grund av detta är enkäter också väldigt bra för att samla in 

information om känsliga ämnen (Lundahl & Skärvad, 1999), vilket är en klar fördel för min 

undersökning då mobbning på arbetsplatsen kan anses vara ett känsligt ämne.  

Den största motiveringen för att använda sig av en enkätundersökning i denna avhandling 

är att resultatet från en sådan studie redan är standardiserat. Det leder till att det insamlade 

datat går att kvantifiera, vilket betyder att det är enkelt att mäta resultat (Lundahl & Skärvad, 

1999). Man måste dock ta i beaktan att för att enkätens resultat skall kunna ses som 

standardiserade måste enkäten besvaras av respondenterna under ungefär samma tidpunkt 

och samma omständigheter (Saunders et al., 2012). Detta har vi dock redan tagit i beaktan 

med tanke på att denna undersökning utförs som en tvärsnittsstudie. 

Jag skapade och distribuerade min enkät via Webropol, som är ett nätbaserat program för 

enkäter (Webropol, 2017). På detta sätt var det lätt att samla in en stor mängd svar samt 

analysera dem då enkäten stängdes (Dahmström, 2005). Som studerande på Hanken 
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Svenska Handelshögskolan har jag rätt till gratis användning av programmet och via 

programmet kunde jag också höja på respondenternas nivå för anonymitet. Dahmström 

(2005) påpekar att det kan uppstå tekniska fel med databaserade program, vilket jag tog i 

beaktan genom att provtesta enkäten själv ett antal gånger.  

3.4.2 Utformning av enkäten 

I det här avsnittet kommer jag först diskutera olika aspekter som berör enkätens fysiska 

utformning. Sedan kommer jag noggrannare berätta hur jag mätte de olika variablerna som 

jag använde mig av samt hur jag beaktade språkfrågan för att inte språket skulle påverka 

vårt undersökningsresultat.  

Frågeformuläret till denna undersökning utformades inom ramen för projektet 

”Perspectives on and reactions to workplace bullying: implications for human resource 

management”, projektnummer 266294, finansierat av Finlands Akademi och lett av 

akademieforskare Denise Salin. Datamaterialet som fås via denna magisteravhandling 

kommer även användas för detta forskningsprojekt. 

3.4.3 Frågeformulärets generella utformning 

Det är väldigt viktigt att man är omsorgsfull och sätter ner mycket tid på att utforma enkäten 

då man använder sig av en enkät som forskningsverktyg. Detta eftersom enkäten lägger 

grunden för undersökningens och därmed forskningsresultatets kvalitet. (Dahmström, 

2005) 

En enkät baserar sig på frågor. Frågorna man ställer bör vara välformulerade och man bör 

kontrollera att respondenterna tolkar och tyder frågorna på samma sätt som forskaren 

avsett att de skall tolkas och tydas. Därmed bör t.ex. hypotetiska frågor, som kräver att 

respondenten föreställer sig själv i framtiden, ofta med fördel lämnas bort. Det samma gäller 

prestigeladdade frågor. Frågorna bör vara så neutrala som möjligt, så att inte frågan i sig 

antyder att respondenten skall svara på ett positivt eller negativt sätt. I fall med känsliga 

frågor, såsom i min enkät där mobbning kan anses vara ett känsligt ämne, kan man med 

fördel börja enkäten med neutrala frågor och sedan stegvis övergå till mera känsligare 

frågor. Detta för att enkäten inte skall kännas för radikal och drastisk, utan så att 

respondenterna med tid vänjer sig vid de känsligare frågorna. (Dahmström, 2005) I min 

enkät började jag frågeformuläret med frågor om respondentens arbetstakt och hens 

arbetsuppgifter, för att först i sista frågan ta upp mobbningsbeteendet. 
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Jag var också noga med hur jag rubricerade min enkät. Om man tydligt skriver ut vad 

frågeformuläret handlar om, kan det vara att endast respondenter som verkligen upplever 

fenomenet eller har ett personligt intresse i ämnet svarar på enkäten. Därför namnger man 

ofta enkäten och de ämnen som den handlar om på ett så neutralt sätt som möjligt. (Lutgen-

Sandvik, Tracy & Alberts, 2007) Jag använde ”Undersökning om arbetsrelaterat välmående” 

som rubrik på svenska och ”Tutkimus henkilöstöhallinosta ja työhyvinvoinnista” på finska. 

Även enkätens fysiska layout bör tas i beaktan. Enkäten skall vara tydlig och lätt att förstå, 

så att respondenterna vill svara på frågorna, vilket höjer på forskningens kvalitet. 

(Dahmström, 2005) Jag valde att använda en 5-skalig skala för alla 8 frågor i mitt 

frågeformulär. Skalan placerades likformigt, så att den var likadan för alla frågor. Jag valde 

att placera alla frågor på en sida, så att respondenten lätt kunde få en överblick av hur lång 

enkäten var. För att göra enkäten och frågorna tydliga märkte jag ut varje fråga med ett 

större typsnitt, medan de olika påståendena hade ett mindre typsnitt. Skalans betydelse 

skrevs ut under varje fråga, så att respondenten lätt förstod vad skalans ändpunkter betydde. 

Nyttan av öppna och slutna frågor har undersökts och man har kommit fram till att den är 

ungefär lika stor för de två olika frågetyperna. Fördelen med slutna frågor är att de enkelt 

går att jämföra med varandra, medan man måste lägga ner väldigt mycket tid på att 

omformulera öppna frågor till numeriskt data som sedan kan användas för jämförelser. De 

slutna frågorna går snabbt att besvara och kan sedan lätt kodas om och analyseras. 

(Dahmström, 2005) I min undersökning använde jag mig endast av slutna frågor, då jag inte 

ansåg att jag skulle få något större mervärde av att inkludera öppna frågor samt att det var 

en stor fördel att få ett rådata som enkelt går att kvantifiera och jämföra.  

Enkäten skall helst inte vara väldigt lång, utan man skall försöka hålla mängden frågor skälig 

och via det skapa en positiv upplevelse för respondenten (Dahmström, 2005). Min enkät 

består av 62 påståenden uppdelat på 8 frågor. I slutet av frågeformuläret fyllde 

respondenten dessutom i bakgrundsinformation om sig själv i form av både ordinal- och 

nominalvariabler. Till sist kunde respondenten fylla i sin e-postadress om hen ville vara med 

i en utlottning av biobiljetter. 

Dahmström (2005) argumenterar stark för att man alltid skall ha med ett vet ej alternativ 

för osäkra respondenter. Jag valde att ändå inte ha med ett sådant alternativ, eftersom det 

inte höjer på reliabiliteten (Alwin & Krosnick, 1991). På min 5-stegs skala fanns det en 
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neutral mittenpunkt, vilket ger respondenterna en möjlighet att inte ta ställning till 

påståendet (Alwin & Krosnick, 1991). 

3.4.3.1 Mätinstrument 

För att undvika en höjd risk av mätfel bör man vara noggrann då man väljer en lämplig skala 

för påståendenas svarsalternativ (Alwin & Krosnick, 1991). Jag valde att använda mig av en 

5-skalig Likert-skala, då en skala med flera svarsalternativ möjliggör att respondenten kan 

uttrycka sina mera detaljerade åsikter än om skalan skulle ha färre svarsalternativ 

(Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2012). Jag valde att namnge ändpunkterna på mina 

svarsskalor, för att undvika onödiga tolkningsfel. För varje undersökning bör man skilt 

överväga om och i sådana fall hur svarsalternativen skall namnges, eftersom det i vissa fall 

kan leda till att enkäten bara blir mera otydlig. (Alwin & Krosnick, 1991) 

För att kunna undersöka de olika variablerna som jag fann av intresse ställde jag upp 

frågorna och påståendena per variabel. För att undvika för många frågor med endast några 

påståenden parade jag i vissa fall ihop två variabler under samma fråga. I följande stycke 

kommer jag presentera hur de olika variablerna mättes. Frågorna i frågeformuläret 

baserades på tidigare forskning och vetenskapliga artiklar och hade därmed redan 

genomgått en vetenskaplig kontroll, som samtidigt betyder att man kan anse att frågorna till 

en viss grad redan är valida. Jag valde att endast använda delar av de ursprungliga 

frågeformulären, för att undvika att enkäten skulle bli alldeles för lång. De använda 

frågeformulären finns i sin helhet som bilagor, på svenska (bilaga 3) och på finska (bilaga 

4). Nedan presenteras endast de variabler som jag använder mig av i denna avhandling. 

I fråga 2 handlar a – d påståendena om rekrytering och befordring och e – g om utbildning 

och skolning. Alla frågor är tagna ur Chuangs och Liaos (2010) undersökning som handlar 

om sambandet mellan sofistikerade HR metoder och arbetarnas välmående. Exempelfrågor 

är ”Kvalificerade anställda har goda möjligheter till avancemang” och ” Min organisation 

investerar avsevärda mängder tid och pengar på utbildning.” 

Fråga 3 behandlar involvering och deltagande i påståendena a – c. Dessa frågor finns också 

i ovannämnda artikel av Chuang & Liao (2010), men också i Lepak och Snells (2002) enkät 

som behandlar design av personalpoolen. ” De anställda ombeds ofta att delta i 

arbetsrelaterade beslutsprocesser.” är en exempelfråga. Utvärdering av arbetarna tas upp 

i påståendena d – i och är tagna ur Lepak och Snells (2002) enkät. ” Hos oss mäter 
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prestationsbedömningen produktivitet och effektivitet.” är en exempelfråga för utvärdering 

av arbetarna. 

Kompensering och belöningar behandlas i fråga 4:as fyra första (a-d) påståenden. 

Företagets omsorg för sina anställda tas upp i påståendena e – g. Alla frågor kommer från 

Chuang och Liaos (2010) artikel. I fråga e – g har vi ersatt ”min butik” med ”min 

organisation”, för att frågan skall passa in i sammanhanget. Exempelfrågor är ” De 

anställdas löner och bonusar baserar sig på individuell prestation.” och ” Min organisation 

bryr sig om de anställdas balans mellan arbete och fritid.” 

Den sista frågan, fråga 8, tar upp existensen av mobbning på arbetsplatsen. Påståendena 

baserar sig på en powerpoint-presentation konstruerad av Notelaers och Einarsen (2008). 

Samtliga frågor finns också i Einarsen et als. (2009) artikel om enkäten för negativt 

beteende. Ett exempelpåstående är ” Det har spridits rykten eller skvaller om mig.” 

3.4.3.2 Språk 

Eftersom Suomen Ekonomit har både finska och svenska som verksamhetsspråk var det 

självklart att enkäten skulle skickas ut på både finska och svenska. Det språkliga valet 

påverkar undersökningsresultatets noggrannhet och tillförlitlighet och därför bör man lägga 

mycket fokus på intervjuns eller enkätens språk. Genom att använda sig av respondentens 

modersmål kan man skapa ett större förtroende mellan forskaren och respondenten, vilket 

sedan kan leda till att det data som man samlat in är mera ärligt och verklighetsreflekterande 

än om respondenten använt sig av ett språk som inte är hens modersmål. (Piekkari & Welch, 

2006) 

På grund av dessa orsaker valde jag att skapa både en svensk och en finsk version av mitt 

frågeformulär. Enkäterna länkades till ett följebrev, även detta på båda språken. På detta 

sätt fick respondenterna sedan själv välja vilket språk hen ville svara på. 

Alla frågor som jag använde i min enkät var ursprungligen från vetenskapliga artiklar. De 

behövde därmed översättas från antingen engelska eller norska till svenska och engelska. 

Man bör undvika att översätta frågorna ordagrant, utan istället fokusera på att meningen 

med frågan hålls densamma oberoende av språk och att språket hålls korrekt (Saunder et 

al., 2009). Jag översatta först själv alla frågor till svenska och finska. Sedan diskuterade jag 

översättningarna med 6 olika personer, 3 personer för den svenska versionen och 3 personer 

för den finska versionen för att försäkra mig om att språket var korrekt och att frågorna var 
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lätta att uppfatta på rätt sätt. Efter det sammanställda jag enkäterna och framförde mina 

sammanställda översättningsförslag till min handledare Denise Salin, så att jag kunde 

försäkra mig om att innehållet och nyanserna i de översatta frågorna inte avvek från 

originalfrågorna. Till slut pilottestade jag de sammanställda enkäterna för att försäkra mig 

om att enkäten fungerade problemfritt. 

3.4.4 Pilottest 

Forskare använder sig av pilottest för att vara säkra på att respondenterna uppfattar 

frågorna som forskaren ämnat att de skall förstås samt att frågorna är problemfria att svara 

på. (Saunders et al., 2012) Efter ett pilottest kan man ännu vid behov omformulera och 

förtydliga frågor, vilket man inte kan göra mera då enkäten skickats ut (Krosnick, 1999). 

Pilottestet ger också en riktlinje för enkätens reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2012). 

Med ett pilottest för man också en uppfattning av hur länge det tar för respondenten att 

svara på enkäten, vilket jag ville meddela åt respondenterna i följebrevet. 

Min enkät pilottestades av sammanlagt 8 personer, 4 personer pilottestade den svenska 

versionen och 4 personer testade den finska versionen. Pilottestarna fick också ta del av 

följebrevet. Pilottestarna hade tre uppgifter: att rapportera om möjliga oklarheter i frågorna, 

meddela om språkfel (speciellt i den finska versionen då finska inte är mitt modersmål) samt 

ta tid på hur länge det tog att fylla i enkäten. 

Efter pilottestningen korrigerade jag enkäterna och följebreven enligt testarnas synpunkter 

och åsikter. Sedan kontrollerade vi tillsammans med min handledare enkätens sakinnehåll 

en sista gång.  

Efter att ha genomfört de olika kontrollerna på olika nivåer kunde jag nu vara säker på att 

frågorna är klara och tydliga i sin formulering och att de språkligt olika versionerna 

motsvarar varandra.  

3.4.5 Insamling av datamaterialet 

Enkäten skickades ut onsdagen den 8.2.2017 till 2500 av Suomen Ekonomits medlemmar. 

Själva enkäten skickades ut som en öppen link i ett e-postmeddelande tillsammans med ett 

följebrev. Tack vare den öppna länken kunde respondentens anonymitet försäkras om hen 

så önskade. E-postmeddelandet skickades ut av Suomen Ekonomits forskningschef Juha 

Oksanen. Följebrevet finns i sin helhet som bilaga 1. 
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En vecka senare, onsdagen den 15.2.2017 skickades Oksanen ut ett påminnelsebrev till alla 

2500 personer som fått ta del av enkäten. Påminnelsebrevet skickades ut till alla som fått 

enkäten en vecka tidigare, eftersom jag omöjligt kunde veta vem som redan svarat på den. 

Detta nämndes i påminnelsebrevet. Påminnelsebrevet i sin helhet finns som bilaga 2. 

Den sista svarsdagen för att svara på enkäten var onsdagen den 1.3.2017. Efter detta 

stängdes enkäten för svar via Webropol. För att möjligen höja på svarsprocenten valde jag 

att lotta ut biobiljettsspaket bland respondenterna, eftersom en möjlighet att få ett monetärt 

incitament kan höja på svarsprocenten (Bryman & Bell, 2013). Av 2500 utskick fick jag 456 

svar, vilket ger en svarsprocent på 18,2 %. 

3.4.6 Generaliserbarhet 

Ett mål med forskning är att de undersökta fenomenen och det erhållna resultatet skall 

kunna generaliseras utanför stickprovet (Easterby-Smith et al., 2012; Bryman & Bell, 2013). 

För att man skall kunna generalisera forskningsresultatet inom givna begränsningar måste 

urvalet som man undersökt vara tillräckligt stort (Easterby-Smith et al., 2012). 

Som jag redan tidigare konstaterat så valde jag med hjälp av slumpmässigt urval ut 

medlemmar ur Suomen Ekonomit för denna undersöknings stickprov. Suomen Ekonomit 

kräver att deras medlemmar har en merkantil högskoleexamen, vilket gör att man också kan 

anta att de flesta medlemmar arbetar med någonting som relaterar till deras utbildning. En 

merkantil högskoleexamen är till skillnad från till exempel en juristutbildning eller en 

läkarutbildning väldigt generell, vilket betyder att de individer som ingick i mitt stickprov 

troligtvis arbetar inom många olika branscher. Därför kan man konstatera att resultatet från 

min undersökning inte är bundet till en viss yrkesgrupp, utan resultatet kan generaliseras 

för finska ekonomer, men även för kunskapsarbetare, även om det på denna nivå inte är lika 

generaliserbart som för ekonomer. 

3.5 Analys av insamlat data 

I detta avsnitt beskriver jag hur det insamlade datat behandlades och analyserades för att 

sedan kunna presenteras som resultat i kapitel 4. 

Efter att Webropol-länken till de två olika enkäterna stängts överförde jag svaren från 

Webropol till exceltabeller. De två olika tabellerna sammanslogs och de sammanslagda 

svaren importerades till datahanteringsprogrammet IBM SPSS Statistics 23.  
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För att kunna analysera förhållandena mellan de olika variablerna måste jag konstruera 

enhetliga variabler av de olika frågornas påståenden. Dessa enskilda variabler har jag 

presenterat närmare i avsnittet 3.4.3.1. om mätinstrument. Dessutom konstruerade jag en 

enhetligt variabel för sofistikerade HR metoder, som bestod av frågorna 2,3 och 4 i sin 

helhet. Alla variabler kodades som intervallvariabler. Variablernas reliabilitet 

kontrollerades med Cronbach’s alpha och efter det undersöktes de olika variablernas 

förhållanden med Pearsons korrelationstest och regressionsanalys. 

Då de olika variablerna skapats och analyserna hade utförts presenterade jag resultaten 

grafiskt. Dessa tabeller presenteras i resultatkapitlet (kapitel 4.) 

3.6 Undersökningens kvalitet 

I detta kapitel kommer jag diskutera undersökningens kvalitet med hjälp av att analysera 

undersökningens validitet och reliabilitet. 

Inom forskning är det viktigt att forskningsresultatet håller en hög nivå. Kvaliteten på 

forskningsresultatet mäts med hjälp av undersökningens validitet och reliabilitet.  

Validiteten av undersökningen mäts med hjälp av yttre och inre validitet. Yttre validitet 

beskriver förhållandet mellan mätinstrumentet och de samband forskaren vill undersöka. 

Om en undersökning har låg yttre validitet betyder det att mätinstrumentet inte anses vara 

väldigt lämpligt för att undersöka det samband som forskningen menar undersöka. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) Yttre validiteten mäter alltså hur mycket man kan generalisera 

det erhållna resultatet utanför den specifika undersökningen (Easterby-Smith et al., 2012). 

Med inre validitet mäter man att det valda mätinstrumentet (i min avhandling enkäten) 

faktiskt mäter de fenomen som den är designad för att mäta. Man bör veta om 

mätinstrumentet mäter för mycket, för litet eller fel saker (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Dessutom bör man ta i beaktan att för att uppnå en hög inre validitet i forskningsprojekt 

som ämnar att mäta attityder och abstrakta begrepp så bör mätningsresultaten gå att 

konvertera till mätbara variabler (Dahmström, 2005). 

Reliabilitet mäter avsaknaden av slumpmässiga fel. Då man utför en forskning med hög 

reliabilitet på nytt, blir det erhållna resultatet liknande som i den ursprungliga forskningen, 

eftersom resultatet inte påverkas av varken tid eller forskaren i sig. Det slumpmässiga felet 

har alltså en liten inverkan på forskningsresultatet. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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Undersökningens reliabilitet mättes genom att ta reda på Cronbach’s alpha för de olika 

variablerna. Cronbach’s alpha mäter hur konsekventa de olika påståendena som en variabel 

består av är med varandra. α varierar mellan 0 och 1, där 0 betyder att påståendena inte alls 

är konsekventa med varandra, medan 1 betyder att de använda påståendena har en hög 

konsekvens sinsemellan. Man brukar använda 0,7 som gränsvärde för att man skall kunna 

anta att en variabel är reliabel. (Pallant, 2010) Ofta har frågor med färre än 10 variabler en 

ganska låg reliabilitet. Oavsett detta, så kan man i den nedanstående tabellen se att alla mina 

variabler förutom en når upp till reliabilitetsvärden som är över 0,7. Det är endast 

kompensation och belöning som har en reliabilitetsnivå på 0,614 och kan därför tolkas som 

att den inte är lika reliabel som de andra variablerna. 0,64 är ändå ett ganska högt värde och 

man kan åtminstone anse att variabeln är riktgivande. Därför väljer jag att ändå inkludera 

den i helhetsvariabeln sofistikerade HR metoder, som i sig har ett α på 0,904 och kan 

därmed anses vara väldigt reliabel. 

Tabell 1 Cronbach’s alpha för de undersökta variablerna 

Nivån på reliabiliteten och validiteten kan höjas genom att vara speciellt noggrann med 

stickprovets representativitet, enkätens utformning och genom att använda sig av 

pilottestning (Saunders et al., 2012). Dessa har diskuterats tidigare i arbetet. 

3.7 Forskningsetik 

Forskningsetiska aspekter bör tas i beaktan då man skriver en akademisk avhandling. 

Forskaren skall uppmärksamma att ”forskningen planeras, genomförs och rapporteras i 

detalj och på det sätt som kraven på vetenskapliga fakta förutsätter” (Forskningsetiska 

delegationen, 2012; 18). Dessutom skall valet av dataanskaffnings-, undersöknings- och 

bedömningsmetoder baseras på de existerande kriterierna för vetenskaplig hållning och 

vara etiskt hållbara. Publiceringen av undersökningsresultaten skall karaktäriseras av 

Variabel Frekvens Cronbach's alpha Antal påståenden

Rekrytering&befodring 456 0,745 4
Utbildning&skolning 456 0,781 3

Involvering&deltagande 456 0,818 3
Utvärdering av arbetarna 456 0,816 6
Kompensation&belöning 456 0,614 4
Omsorg för de anställda 456 0,802 3

Sofistikerade HR metoder som 456 0,904 23
helhet

Existens av mobbning 456 0,871 9
inom företaget
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öppenhet och ansvarsfull kommunikation, i enlighet med den vetenskapliga verksamhetens 

guidelinjer. (Forskningsetiska delegationen, 2012) 

Jag har varit väldigt noga med att vara etiskt korrekt under hela avhandlingsprocessen, från 

första skedets planering till den slutgiltiga rapporteringen. Respondenternas anonymitet 

höll hög nivå, då svaren från enkäten endast analyserades på gruppnivå (Dahmström, 2005). 

Mobbning på arbetsplatsen kan anses som ett känsligt ämne och därför är det viktigt att 

anonymiteten hålls, eftersom respondenterna kan uppleva det som negativt om deras svar 

kopplas ihop med personen i fråga. Inget personligt förhållande till respondenterna 

existerar och deltagande var frivilligt, vilket höjer på den etiska nivån ytterligare 

(Dahmström, 2005). 

Den färdiga avhandlingen och dess resultat kommer skickas till Suomen Ekonomit, som 

sedan kan meddela att den finns att läsa. På detta sätt försäkrar jag mig om öppenheten i 

forskningsprojektet. 
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4 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag presentera det datamaterial som samlades in med hjälp av 

enkäten. Endast de frågor och resultat som är relevanta för denna avhandling kommer 

behandlas. Detta är frågorna 2, 3, 4 och 8. Detta kapitel ger en helhetsbild av de insamlade 

resultaten och framhäver resultat som är av speciellt intresse. Jag börjar med att presentera 

viss grundläggande bakgrundsinformation om respondenterna, för att sedan gå vidare till 

själva enkätsvaren. Resultaten presenteras med hjälp av tabeller för att göra svaren 

överskådliga och lätta att förstå. Min hypotes testas med hjälp av olika kvalitativa test för att 

åskådliggöra resultatets validitet. 

De statistiska tabeller som jag anser vara nyttiga och beskrivande för resultatet finns 

bifogade i den löpande texten. 

4.1 Demografisk fördelning av respondenterna 

Sammanlagt 456 personer svarade på enkäten, varav 293 stycken (64,3 %) var kvinnor och 

163 stycken (35,7 %) var män. Åldersfördelningen var ganska jämn. 50-59 år var den största 

ålderskategorin, som representerade 29,1 % av samplet. Den äldsta personen som svarade 

på enkäten var 68 år gammal, medan den yngsta var 25 år gammal. 2 av respondenterna 

angav inte sin ålder.  

Hälften (50,7 %) av respondenterna angav att de arbetade som experter/fackspecialister.  10 

år eller längre var det populäraste svarsalternativet för frågan ”Hur länge har du arbetat på 

denna arbetsplats?”. Företagsstorleken på 250 anställda eller flera var den mest 

representerade (44,5 %). 

Alla demografiska fördelningar för respondenterna finns sammanställda i tabell 2 på 

följande sida. 
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Tabell 2 Demografisk fördelning av respondenterna 

4.2 Presentation av variablerna 

För att kunna mäta förhållandet mellan de olika variablerna, måste jag omvandla frågorna 

och dess påstående till variabler. Variablerna skapades av påståendena 2 a-d, 2 e-g, 3 a-c, 3 

d-i, 4 a-d, 4 e -g och hela fråga 8. Variablerna skapades genom att räkna ihop de olika 

Kön Frekvens Procent

Kvinna 293 64,3%
Man 163 35,7%

Totalt 456 100,%
Ålder Frekvens Procent

20-29 31 6,8 %
30-39 111 24,3 %
40-49 122 26,8 %
50-59 133 29,1 %
60-69 57 12,5 %

Saknas 2 0,4 %
Totalt 456 100,0 %

Position Frekvens Procent

Högsta ledning/ledning 89 19,5 %
Mellanledning 90 19,7 %

Expert/fackspecialist 231 50,7 %
Annan anställd/tjänsteman 46 10,1 %

Totalt 456 100%
Anställningens varaktighet Frekvens Procent

Under 2 månader 3 0,7 %
2-11 månader 43 9,4 %

1-2 år 50 11.0%
3-5 år 88 19,3 %
6-9 år 99 21,7 %

10 år eller längre 173 37,9 %
Totalt 456 100,0 %

Företagets storlek Frekvens Procent

Färre än 10 anställda 40 8,8 %
10-49 anställda 90 19,7 %

50-249 anställda 123 27,0 %
250 anställda eller fler 203 44,5 %

Totalt 456 100,0 %
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påståendenas medeltal till ett medeltal för hela variabeln. Medeltalen för de olika 

variablerna är sammanställda i tabell 3. Alla variabler mättes på en skala från 1 till 5.  

Tabell 3 Variablernas medeltal 

Rekrytering och befordring togs upp i fråga 2, påståendena a-c. Respondentens åsikt 

mättes på en femskalig skala, där värdet 1 motsvarade åsikten ”helt av annan åsikt” och 

värdet 5 motsvarade åsikten ”helt av samma åsikt”. Helhetsmedeltalet för variabeln var 3,55, 

med ett minimimedeltal på 1,00 och ett maximimedeltal på 5,00. 

Utbildning och skolning behandlades i fråga 2, påståendena 2 e-g. En femskalig skala 

användes, där 1 motsvarade ”helt av annan åsikt” och 5 ”helt av samma åsikt”. Variabelns 

helhetsmedeltal var 3,30. Minimimedeltalet var 1,00 och maximimedeltalet 5,00. 

Fråga nummer 3, påståendena a-c behandlade involvering och deltagande. Variabeln 

mättes på en femskalig skala, där 1 stod för ”helt av annan åsikt” och 5 för ”helt av samma 

åsikt”. Helhetsmedeltalet för variabeln 2,78, med ett minimimedeltal på 1,00 och ett 

maximimedeltal på 4,67. Påståendet 3c kodades om och svängdes för att den skulle motsvara 

den allmänna skalan. 

Utvärdering av arbetarna behandlades i fråga nummer 3, påståendena d-i. Variabeln 

mättes på en femskalig skala, där värdet 1 motsvarade åsikten ”helt av annan åsikt” och 

variabeln 5 åsikten ”helt av samma åsikt”. Helhetsmedeltalet för variabeln var 2,90. 

Minimimedeltalet var 1.00 och maximimedeltalet var 4.00. 

Kompensation och belöning togs upp i fråga 4s påståenden a-d. En femskalig skala 

användes, där 1 motsvarade ”helt av annan åsikt” och 5 ”helt av samma åsikt”. 

Helhetsmedeltalet för variabeln var 2,81. Minimimedeltalet var 1.00 och maximimedeltalet 

Variabel Frekv. Min. Max. Medeltal Stand.avv.

Rekrytering&befodring 456 1.00 5.00 3.55 0.80005
Utbildning&skolning 456 1.00 5.00 3.30 1.03988

Involvering&deltagande 456 1.00 4.67 2.78 0.57145
Utvärdering av arbetarna 456 1.00 4.00 2.90 0.79744
Kompensation&belöning 456 1.00 5.00 2.81 0.80528
Omsorg för de anställda 456 1.00 5.00 3.45 0.90649
Existens av mobbning 456 1.00 4.56 1.41 0.51257

inom företaget
Sofistikerade HR metoder 456 1.22 4.46 3.13 0.59311
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5.00. Påståendet 4d kodades om och svängdes för att den skulle motsvara den allmänna 

skalan. 

Påståendena e-g i fråga 4 tog upp omsorg för de anställda. Respondentens åsikt mättes 

på en femskalig skala, där värdet 1 motsvarade åsikten ”helt av annan åsikt” och värdet 5 

motsvarade åsikten ”helt av samma åsikt”. Helhetsmedeltalet för variabeln var 3,41, 

minimimedeltalet 1,00 och maximimedeltalet 5,00. 

Existens av mobbning inom företaget togs upp i fråga 8. En femskalig skala användes, 

där 1 stod för ”aldrig”, 2 för ”nu och då”, 3 för ”månatligen”, 4 för ”veckovis” och 5 för 

”dagligen”. Påståendena behandlade olika beteendemönster, ordet mobbning användes inte 

rakt. Helhetsmedeltalet för variabeln var 1,41, med ett minimimedeltal på 1,00 och ett 

maximimedeltal på 4,56. Medeltalets låga värde går i linje med tidigare forskning som 

använt sig av NAQ-R frågorna för att undersöka existensen av mobbning på arbetsplatsen 

(Einarsen et al., 2009) 

För att kunna jämföra den sammansatta effekten av sofistikerade HR metoder på mobbning 

på arbetsplatsen skapade jag en variabel; sofistikerade HR metoder. Denna variabel 

består av fråga 2,3 och 4. Helhetmedeltalet för sofistikerade HR metoder var 3,13, med ett 

minimimedeltal på 1,22 och ett maximimedeletal på 4,46. 

4.3 Sambanden mellan variablerna 

När man vill undersöka om det finns ett linjärt samband mellan två kvantitativa variabler är 

det bäst att göra en korrelationsanalys (Pallant, 2010). I min undersökning är jag intresserad 

av att undersöka om det finns ett negativt eller positivt samband mellan de olika variablerna. 

Enligt min hypotes borde det bara finnas negativa samband mellan de olika variablerna, 

men det kan också finnas intressanta överraskningar om sambandet skulle vara positivt. 

Min hypotes estimerar att höga värden på sofistikerade HR metoder leder till låga värden på 

existensen av mobbning på arbetsplatsen.  

För att få en korrelationsmatris med alla mina variabler så utförde jag ett Pearsons 

korrelationstest. Eftersom jag tror att korrelationen mellan variablerna skall vara negativt, 

betyder det att korrelationskoefficienten r skall ha ett negativt värde. Korrelationsvärdet kan 

gå från -1 till 1, där -1 betyder att korrelationen är perfekt negativ, medan 1 betyder att 

korrelationen är perfekt positiv.  Ett värde på 0 betyder att det inte finns ett samband mellan 

variablerna. Korrelationskoefficienten berättar inte hur brant lutningen är, utan berättar 
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bara att det finns ett samband mellan variablerna och om detta samband är positivt eller 

negativt. (Pallant, 2010) 

För att man skall kunna tala om att det finns ett starkt linjärt samband mellan variablerna 

borde r vara r>0,5 eller r<-0,5. Värden som ligger närmare 0 menar att det endast finns ett 

medelmåttigt eller svagt linjärt samband mellan variablerna. Viktigast är att sambandet är 

signifikant, eftersom det betyder att det eventuellt existerande sambandet inte beror på 

slumpen och då kan man lita på korrelationsresultatet man tillhandahållit.  (Pallant, 2010) 

På följande sida, i tabell nummer 4 har jag sammanställt korrelationsmatrisen för mina 

enskilda variabler. Jag har även inkluderat två kontrollvariabler, kön och ålder. 
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Tabell 4 Korrelationsmatris över de undersökta enskilda variablerna 

I tabell nummer 5 har jag sammanställt en korrelationsmatris over sambandet mellan alla 

sofistikerade HR metoder tillsammans och existensen av mobbning på arbetsplatsen.  

Ålder Kön
Rekrytering&

befodran
Utbildning&

skolning
Involvering&

deltagande
Utvärdering 
av arbetarna

Kompensering&
belöning

Omsorg för 
de 

anställda

Existensen av 
mobbning 

inom företaget
Pearson 
korrelation

1 -.027 -.091 -.063 -.016 -.051 -.106* -.094* .091

Ålder Sig. (2-
sidig)

.564 .052 .180 .730 .282 .024 .046 .051

N 455 455 455 455 455 455 455 455 455
Pearson 
korrelation

-.027 1 .084 -.012 .084 .142** .223** .032 -.028

Kön Sig. (2-
sidig)

.564 .073 .798 .072 .002 .000 .498 .554

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation

-.091 .084 1 .425** .374** .582** .522** .472** -.282**

Rekrytering&       
befodring

Sig. (2-
sidig)

.052 .073 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation

-.063 -.012 .425** 1 .182** .477** .314** .467** -.165**

Utbildning&    
skolning

Sig. (2-
sidig)

.180 .798 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation

-.016 .084 .374** .182** 1 .318** .278** .331** -.144**

Involvering&       
deltagande

Sig. (2-
sidig)

.730 .072 .000 .000 .000 .000 .000 .002

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation

-.051 .142** .582** .477** .318** 1 .623** .472** -.264**

Utvärdering av 
arbetarna

Sig. (2-
sidig)

.282 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation -.106* .223** .522** .314** .278** .623** 1 .394** -.255**

Kompensering&
belöning

Sig. (2-
sidig)

.024 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation -.094* .032 .472** .467** .331** .472** .394** 1 -.370**

Omsorg för de 
anställda

Sig. (2-
sidig)

.046 .498 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456
Pearson 
korrelation

.091 -.028 -.282** -.165** -.144** -.264** -.255** -.370** 1

Existensen av 
mobbning inom 

företaget

Sig. (2-
sidig) .051 .554 .000 .000 .002 .000 .000 .000

N 455 456 456 456 456 456 456 456 456

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 signifikansnivå (2-sidig).

*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 signifikansnivå (2-sidig).
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Tabell 5 Korrelationsmatris mellan sofistikerade HR metoder och existensen av 

 mobbning på arbetsplatsen 

Min hypotes för denna avhandling är att det finns ett negativt samband mellan existensen 

av sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Ur tabell 4 kan 

man läsa att alla variabler för sofistikerade HR metoder korrelerar negativt med existensen 

av mobbning på arbetsplatsen. r går mellan -0,144 och -0,370. För alla variabler är 

korrelationen signifikant på en 0,01 signifikansnivå, även om kontrollvariablerna finns med. 

I tabell 5 har jag kombinerat ihop alla sofistikerade HR metoder till en enda variabel. Då 

sofistikerade HR metoder sätts ihop till en enda variabel är korrelationen till existensen av 

mobbning på arbetsplatsen -0,345 (p<0,01, n=456). Här kan man se att värdet på den 

negativa korrelationen mellan sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på 

arbetsplatsen är lägre än vad den är för nästan alla enskilda variabler för sofistikerade HR 

metoder. Det tyder på att effekten av sofistikerade HR metoder är starkare då man 

Ålder Kön
Sofistikerade 
HR metoder

Existensen av 
mobbning på 
arbetsplatsen

Pearson 
korrelation

1 -.027 -.101* .091

Ålder Sig. (2-
sidig)

.564 .032 .051

N 455 455 455 455
Pearson 
korrelation

-.027 1 .119* -.028

Kön Sig. (2-
sidig)

.564 .011 .554

N 455 456 456 456
Pearson 
korrelation -.101* .119* 1 -.345**

Sofistikerade HR 
metoder

Sig. (2-
sidig)

.032 .011 .000

N 455 456 456 456
Pearson 
korrelation

.091 -.028 -.345** 1

Existensen av 
mobbning på 
arbetsplatsen

Sig. (2-
sidig) .051 .554 .000

N 455 456 456 456

*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 signifikansnivå (2-sidig).

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 signifikansnivå (2-sidig).
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implementerar flera av de olika delområdena av sofistikerade HR metoder, än om man bara 

använder sig av enskilda funktioner. 

Enligt dessa test skulle min hypotes ” sofistikerade HR metoder har en negativ inverkan på 

existensen av  mobbning på arbetsplatsen.” kunna godkännas. För att få större pålitlighet 

till resultaten valde jag att som tillägg utföra en regressionsanalys. Här använde jag mig 

endast av variablerna ”sofistikerade HR metoder” i sin helhet samt ”existensen av mobbning 

på arbetsplatsen”. 

En regressionsanalys används då man vill visa effekten av en oberoende variabel (i det här 

fallet sofistikerade HR metoder) på en beroende variabel (existensen av mobbning på 

arbetsplatsen). I en regressionsanalys kan man också använda sig av kontrollvariabler, för 

att kontrollera att den oberoende variabelns effekt på den beroende variabeln behålls 

signifikant även då man kontrollerar för kontrollvariablerna. Jag använde mig av 

kontrollvariablerna kön och ålder. I de nedanstående tabellerna har jag sammanfattat 

resultaten av regressionsanalysen. 

 

Tabell 6 Sammanfattning av regressionsanalysen 

 

Tabell 7 Koefficienter i regressionsanalysen 

Standardiserade 
koefficienter

B Standardfel Beta
Konstant 2.284 .137 16.667 .000
Sofistikerade 
HR metoder -.296 .039 -.342 -7.671 .000

Kön .013 .048 .012 .272 .786
Ålder .001 .001 .057 1.293 .197

a. Beroende variabel: Existens av mobbning på arbetsplatsen

Modell

Ostandardiserade 
koefficienter

t Sig.
1

R
R-

kvadratvärde
Korrigerat R-
kvadratvärde

Standardfel av 
estimatet

1 .351a .123 .118 .48174

Modell

a. Prediktorer: (Konstant), Ålder, Kön, Sofistikerade HR metoder
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Det viktiga i tabell 6 är R kvadratvärde och korrigerat R kvadratvärde. Värdet skall gå från 

0 till 1 och utläsas som procent. Värdet berättar hur stor procent av variationen på den 

beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln samt kontrollvariablerna. 

Skillnaden mellan R kvadratvärde och korrigerat R kvadratvärde är att korrigerat R 

kvadratvärde tar i beaktande mängden oberoende variabler samt kontrollvariabler och 

justerar ner värdet något. För att vara på den säkra sidan använder man sig ofta av korrigerat 

R kvadratvärde. 

Från tabell 6 kan vi utläsa att enligt R kvadratvärde så beror 12,3 % av variationen av 

existensen av mobbning på arbetsplatsen av sofistikerade HR metoder och 

kontrollvariablerna. Det motsvarande värdet för korrigerat R kvadratvärde är 11,8 %. 

I tabell 7 är det faktorn B-koefficienten vi vill fokusera på. Den visar hur stor skillnad i 

procent ett steg upp på den oberoende variabelns skala gör på den beroende variabeln. Här 

kan vi se att ett steg upp på skalan för sofistikerade HR metoder leder till att existensen av 

mobbning på arbetsplatsen sjunker med 29,6 %. För att resultat skall vara godkännbart 

måste resultatet vara signifikant, vilket det i detta fall är. 

Även här undersökte jag två kontrollvariabler, för att vara säker på att de inte påverkar 

sambandet mellan sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. 

Ur tabell 7 kan man läsa att deras B värden inte är höga, samt att resultaten inte är 

signifikanta, vilket betyder att vi kan utesluta att de påverkar våra resultat i detta test. 

Regressionsanalysen visar att det finns ett signifikant negativt samband mellan sofistikerade 

HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Eftersom också Pearsons 

korrelationstest visade att både de enskilda sofistikerade HR metoderna och sofistikerade 

HR metoderna som helhet har signifikant negativ korrelation till existensen av mobbning 

på arbetsplatsen kan vi godkänna hypotes 1. 

4.4 Sammanfattning av undersökningens resultat 

Resultaten bekräftar att det finns ett signifikant negativt samband mellan sofistikerade HR 

metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Sambandet analyserades med 

Pearsons korrelationstest och med en regressionsanalys. Alla samband bedömdes vara 

signifikanta.  
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Med Pearsons korrelationstest testades de enskilda sofistikerade HR metoderna. Alla 

variabler hade en negativ, signifikant korrelation till existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. Då de enskilda sofistikerade HR metoderna lades ihop till en enhetlig variabel 

”sofistikerade HR metoder” blev den negativa korrelationen till existensen av mobbning på 

arbetsplatsen starkare än vad det var för nästan alla enskilda sofistikerade HR metoder.  

För att undersöka sambandet mellan variablerna vidare utförde jag en regressionsanalys. 

Analysen visade att sofistikerade HR metoder har en signifikant inverkan på variationen av 

existensen av mobbning på arbetsplatsen. I samband med regressionsanalysen gjorde jag 

också en kontrollanalys för variablerna kön och ålder, vilket visade att dessa variabler inte 

har en signifikant påverkan på sambandet mellan sofistikerade HR metoder och existensen 

av mobbning på arbetsplatsen. 

Dessa resultat leder till att jag kan konstatera att det finns ett negativt samband mellan 

sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. Enligt Pallant 

(201o) bör man vara försiktig med att dra orsakssamband baserat på ett korrelationstest. 

Jag valde ändå att formulera min hypotes med ett orsakssamband, eftersom jag anser att det 

är motiverat baserat på den existerande litteraturen som jag presenterade i kapitel 2. 

Därmed kan jag konstatera att hypotes 1 kan godkännas. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet kommer jag diskutera de resultat som jag presenterade i föregående 

kapitel. Dessutom kommer jag koppla ihop den litteratur och tidigare forskning som jag 

behandlade i kapitel 2 med mina forskningsresultat. I denna del besvaras också min 

forskningsfråga som jag i samband med forskningen syfte i kapitel 1.2. 

I det här kapitlet tar jag också upp kritiska faktorer som bör tas i beaktan då man läser och 

tolkar avhandlingen och dess resultat. Det här kapitlet och därmed också hela avhandlingen 

avslutas med sammanfattande slutsatser och förslag på vidare forskning. 

5.1 Analysens förankring till litteraturen 

Redan under 1980-talet konstaterade Leymann att det att en individ utsätts för mobbning 

sällan har någonting att göra med individens personlighet eller karaktärsdrag, utan att den 

bidragande orsaken ofta är företagets kultur och miljö (Leymann, 1996). I kapitel 2.4 

behandlar jag den existerande forskningen om sambandet mellan organisatoriska faktorer 

och mobbning på arbetsplatsen. Jag presenterade företagets miljö och kultur, 

organisationens struktur, arbetsuppgiftens utformning, förändringar på arbetsplatsen, 

ledarskapsstilar samt den fysiska arbetsmiljön som organisatoriska riskfaktorer (Baillien et 

al., 2008). Mobbning på arbetsplatsen leder sedan till att arbetstagaren agerar i en säker 

zon, kommer inte upp med innovativa idéer och vill byta arbetsplats (Rayner & Cooper, 

1997) och har en lägre känsla av förpliktelse till företaget, vilket bidrar till en ond spiral som 

matar sig själv (Djurkovic et al., 2008).  

Den tidigare forskningen om sofistikerade HR metoder visade att de olika funktionerna som 

sofistikerade HR metoder fungerar bäst man använder sig av dem alla som en helhet. Då 

leder de till att de anställda får mera inflytande och auktoritet, de får bättre 

kommunikationskanaler, en känsla av större förpliktelse till företaget samt mera kunskap 

inom flera olika områden. (Appelbaum et al., 2000) 

Baserat på referensramen formulerade jag mig en uppfattning av att de möjligheter 

användningen av sofistikerade HR metoder ger arbetstagarna kan ha en negativ inverkan på 

de riskfaktorer som mobbning på arbetsplatsen föds ur och därmed på existensen av 

mobbning på arbetsplatsen. Jag formulerade min forskningsfråga därför enligt nedan.  
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Finns det ett samband mellan användningen av sofistikerade HR metoder och förekomsten 

av mobbning på arbetsplatsen? 

Vidare utvecklade jag med hjälp av den existerande litteraturen en hypotes för min 

avhandling.  

Sofistikerade HR metoder har en negativ inverkan på existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. 

De forskningsresultat som jag fick fram i min undersökning svarar jakande på min 

forskningsfråga samt godkännande på min hypotes. Korrelationen mellan de två variablerna 

är signifikant negativ och baserat på den tidigare litteraturen kan jag motivera till ett 

orsakssamband. I enlighet med den tidigare forskning (Becker & Gerhart, 1996) är effekten 

av sofistikerade HR metoder effektivast då den används som en helhet. Detta bevisas också 

i min forskning, då det är endast är variabeln ”omsorg för de anställda” som korrelerar mera 

enskilt än som en del av sofistikerade HR metoder. Detta antyder också på att sofistikerade 

HR metoder påverkar arbetsplatsens miljö och arbetstagarnas attityder i sin helhet, och att 

effekten inte beror på en enskild variabels konkreta effekt. 

De resultat som jag erhållit visar också att kritiken som man ställt mot sofistikerade HR 

metoder, som menar att arbetstagarna får högre arbetsbörda och högre stress och därmed 

skapar en större sannolikhet för att mobbning på arbetsplatsen skulle kunna existera, kan 

ifrågasättas. Alla variabler som jag inkluderade i sofistikerade HR metoder korrelerade även 

enskilt negativt med existensen av mobbning på arbetsplatsen. Man har speciellt kritiserat 

användningen av olika sorters belöningssystem och att de skulle motivera till mobbning på 

arbetsplatsen (Salin, 2003). Min forskning visar att användningen av belöningssystem 

korrelerar signifikant negativt med existensen av mobbning på arbetsplatsen, vilket gör att 

man bör forska vidare om effekterna av de olika sorters belöningssystemen för att komma 

fram till ett eventuellt entydigare svar.  

Man bör dock vara försiktigt med att dra allt för snäva slutsatser baserat på min forskning, 

speciellt då jag inte i denna undersökning forskat om orsakerna till existensen av mobbning 

på arbetsplatsen. Jag har fått väldigt entydiga svar i min kvantitativa undersökning, men 

man bör ta i beaktan att både sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på 

arbetsplatsen är komplexa fenomen som formas och förändras enligt varje enskild 

organisation. Min forskning visar dock att det finns en signifikant negativ korrelation mellan 
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sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen, som jag sedan med 

hjälp av referensramen motiverar till att det är sofistikerade HR metoder som påverkar 

existensen av mobbning negativt. På detta sätt kan jag konstatera att för att motarbeta själva 

existensen av mobbning på arbetsplatsen och därmed undvika de negativa konsekvenserna 

som mobbning på arbetsplatsen har för både organisationen och individen, kan 

organisationen fokusera på att implementera sofistikerade HR metoder i sitt agerandesätt.  

5.2 Kritisk diskussion 

Ämnet mobbning i sig själv är ett väldigt svårt att ämne att forska i, eftersom skillnaden 

mellan den objektiva och subjektiva bedömningen kan vara så stor. Ett beteende som någon 

utomstående bedömer som t.ex. ett ironiskt, men ändå välmenat skämt kan subjektivt 

bedömas som mobbning av offret för skämtet. För att få en helt objektiv åsikt om existensen 

av mobbning på arbetsplatsen borde man ha en tredje part och bedöma interaktionerna 

mellan två olika parter. Detta är tyvärr ofta omöjligt att genomföra och därför måste vi 

använda oss av andra metoder för att mäta existensen av mobbning på arbetsplatsen. 

För att maximera möjligheten att få ett resultat som motsvarar verkligheten så bra som 

möjligt valde vi med min handledare att använda oss av färdigt konstruerade frågor för att 

mäta existensen av mobbning på arbetsplatsen. Inte i något av dessa 9 påståenden nämns 

ordet mobbning en enda gång. Detta också för att minska möjligheterna för att 

respondenten skulle börja fokusera för mycket på fenomenet mobbning. Istället fokuserar 

frågorna på olika handlingar och hur ofta de utförs.  

Aspekten att jag inte hade möjlighet att utföra forskningen under en längre tid bör också 

beaktas kritiskt då man granskar mina resultat. Som jag tidigare konstaterat är mobbning 

ett fenomen som utvecklas över tid (Leymann, 1996) och därför är det svårt att få en 

uppfattning om beroendeförhållandet mellan sofistikerade HR metoder och existensen av 

mobbning på arbetsplatsen utan att utföra en longitudinell undersökning. Baserat på den 

tidigare forskningen som jag presenterat vågar jag konstatera att det är sofistikerade HR 

metoder som minskar på existensen av mobbning på arbetsplatsen och inte existensen av 

mobbning på arbetsplatsen som minskar på existensen av de sofistikerade HR metoderna. 

Oavsett är det viktigt att man kommer ihåg bristen på tillförlitliga resultat från en 

longitudinell studie och därför är det till exempel svårt att konstatera hur stark påverkan 

sofistikerade HR metoder har på existensen av mobbning på arbetsplatsen, även om min 

undersökning visar att sambandet mellan de två variablerna är signifikant negativ. 
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För att forskningen skall kunna tolkas som riktig och resultaten skall kunna ses som giltiga 

krävs det att forskningen har en tillräckligt hög reliabilitet och validitet. En hög reliabilitet 

betyder att undersökningen är konsekvent (Lundahl & Skärvad, 1999). De olika variablernas 

konsekvensnivå mättes med hjälp av Cronbach’s alpha och alla variabler förutom 

kompensation och belöning nådde över gränsvärdet α =0,7. Detta kan ses som ett bra 

resultat då flera av variablerna bestod av ganska få påståenden. Man kan därmed konstatera 

att min undersökning är reliabel. Som tidigare klargjorts, så har en undersökning både en 

inre och yttre validitet. Med den inre validiteten syftar man på att undersökningen faktiskt 

mäter det den är utformad för att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999). För att försäkra mig om 

en hög inre validitet var jag väldigt noggranna med designen av enkäten, där jag endast 

inkluderade frågor som använts tidigare i akademisk forskning. Jag översatte de 

ursprungliga frågorna från engelska till svenska och finska med hjälp av flera olika personer 

och de två olika språkversionerna pilottestades av fyra olika personer var för att säkerställa 

att frågorna var lätta att uppfatta och svara på. Undersökningen höll alltså en hög inre 

validitet. Med yttre validitet menar man att resultatet man får går att tillämpa också utanför 

undersökningen. Med en låg yttre validitet så är det svårt att tillämpa det konstaterade 

resultatet i andra situationer än den specifika forskningssituationen, medan man med en 

hög yttre validitet bra kan tillämpa resultatet i många andra situationer. I den här 

undersökningen var det Suomen Ekonomits medlemmar som svarade på enkäten. För att 

vara medlem av Suomen Ekonomit måsta man ha en merkantil högskoleexamen och därmed 

antas det att de allra flesta medlemmar arbetar med någonting som har med deras 

utbildning att göra. Suomen Ekonomit ställer ändå inga krav på sina medlemmars 

arbetsbransch. Dessutom kan man anse att en ekonomutbildning är relativt generell om 

man till exempel jämför med en jurist- eller läkarutbildning. Man kan inte konstatera att 

generaliserbarheten är av högsta nivå, men jag har gjort medvetna val för att höja på 

generaliserbarheten och därmed den yttre validiteten. Man kan därmed konstatera att 

undersökningens resultat i sin helhet är representativt för speciellt Suomen Ekonomits 

medlemmar, men också för ekonomer i Finland i sin helhet. Dessutom kan man anse att 

forskningsresultatet är överlag riktgivande för finska kunskapsarbetare. 

5.3 Konklusioner, implikationer och kontribution 

Syftet med den här avhandlingen var att undersöka om, och i sådana fall hur sofistikerade 

HR metoder påverkar existensen av mobbning på arbetsplatsen. Först på 1990-talet började 
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forskarna aktivt undersöka fenomenet mobbning på arbetsplatsen (Einarsen et al., 2011). I 

kapitel 2 behandlar jag definitionen av vad mobbning är och vad för krav olika handlingar 

måste uppfylla för att kunna betraktas som mobbning. Detta följs av en sektion där jag 

diskuterar konsekvenserna av mobbning för individen. Jag presenterar de organisatoriska 

riskfaktorerna med tanke på mobbning på arbetsplatsen, samt de följder mobbning på 

arbetsplatsen kan ha för företaget (Rayner & Cooper, 1997; Djurkovic et al., 2008; Hoel et 

al., 2011; Vartia, 2001; Kivimäki, 2000). Det har nämligen undersökts att det sällan är 

individens egenskaper eller personlighet som leder till att personen utsätts för mobbning, 

utan att det oftare beror på t.ex. företagets kultur, miljö, struktur och arbetsuppgiftens 

design. (Leymann, 1996).  Dessutom presenterar jag sofistikerade HR metoder som ett 

fenomen och det som helhet kan relatera till funktioner som påverkar existensen mobbning 

på arbetsplatsen. Till sist sammanfattar jag referensramen med hjälp av en helhetsfigur 

samt så presenterar jag min hypotes för denna avhandling. 

Av de organisatoriska faktorerna som kan komma att påverka existensen av mobbning på 

arbetsplatsen valde jag att fokusera på sofistikerade HR metoder i sin helhet. Det har 

konstaterats att faktorer som organisationens kultur och miljö, struktur, arbetsuppgiftens 

utformning, ledarskapsstilar och förändringar har ett samband till existensen av mobbning 

på arbetsplatsen. Däremot har man undersökt väldigt lite hur olika förebyggande aktiviteter 

kan påverka existensen av mobbning på arbetsplatsen. Mitt val att forska om sofistikerade 

HR metoder påverkar existensen av mobbning på arbetsplatsen motiverar jag med de 

möjligheter som sofistikerade HR metoder erbjuder sina arbetare, såsom att själv påverka 

och utveckla sin arbetsuppgift (Appelbaum et al., 2000), lägre hierarkier med bättre 

kommunikation samt stöttande ledarskap där konflikter diskuteras (Vartia, 1996). Dessas 

motsatser (liten möjlighet till att påverka (Salin, 2015), uteblivet socialt stöd (Hogh & 

Carneiro, 2011) samt auktoritär ledarskapsstil (Hauge et al., 2007) och dålig 

kommunikation (Vartia, 1996)) har konstaterats leda till en förhöjd risk till existensen av 

mobbning på arbetsplatsen. Jag valde att med hjälp av tidigare utförda akademiska 

forskningar konstruera ihop 6 olika variabler som tillsammans bildar en helhetsvariabel 

som jag kallar för sofistikerade HR metoder. 

Min studie bevisar att det finns en signifikant negativ korrelation mellan sofistikerade HR 

metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. På samma sätt är korrelationen för 

alla andra variabler än en starkare då de kombineras ihop med varandra till en 



52 
 

 

helhetsvariabel än då variablerna undersöks enskilt. Jag försäkrar mig ännu om att 

resultaten är pålitliga genom att utföra en regressionsanalys samt testa resultatet för 

kontrollvariablerna kön och ålder. Resultatet förblir det samma, att det finns en signifikant 

negativ korrelation mellan sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på 

arbetsplatsen. Vidare diskuterar jag att det baserat på den tidigare forskningen kan antas att 

det finns ett orsakssamband till att det är sofistikerade HR metoder som påverkar existensen 

av mobbning på arbetsplatsen negativt. Detta samband kan inte bevisas med hjälp av det 

datamaterial som jag använde mig av, då det inte fanns tid till att utföra en longitudinell 

studie för att konstatera orsakssambandet.  

Min forskning bidrar till dagens forskning med att entydigt visa att de två undersökta 

variablerna signifikant korrelerar negativt med varandra. Därmed kan man konstatera att 

man med fördel kan överväga användandet av sofistikerade HR metoder för att förebygga 

existensen av mobbning på arbetsplatsen, vilket gör att denna avhandling bidrar med ett 

konkret förslag till företag som antingen vill förebygga eller minska på existensen av 

mobbning inom deras organisation, samtidigt som avhandlingen knyter ihop dessa två 

fenomen och därmed minskar på forskningsgapet som behandlar förebyggandet av 

mobbning på arbetsplatsen. Man bör komma ihåg att sofistikerade HR metoder endast är 

en variabel som påverkar existensen av mobbning på arbetsplatsen och denna forskning i 

sin helhet behandlar ett stort forskningsområde under väldigt begränsade förhållande 

Tankar kring vidareutvecklande av forskningen behandlas i följande kapitel. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns många spännande fortsatta forskningsområden för sambandet mellan 

sofistikerade HR metoder och existensen av mobbning på arbetsplatsen. 

Det mest självklara är att undersöka sambandet longitudinellt. Mobbningen på 

arbetsplatsen utvecklas över tid (Leymann, 1996) och därför skulle det vara viktigt att 

undersöka samma individer under en längre tid för att faktiskt få fram effekten av 

sofistikerade HR metoder på existensen av mobbning på arbetsplatsen. I Salins större 

forskningsprojekt gör hon en longitudinell undersökning över 3 månader, men jag anser att 

tidsperspektivet är lite kort, då den definition jag använt mig av att föreslår att mobbningen 

bör ske under en tidsperiod på minst 6 månader (Einarsen et al., 2011). Speciellt intressant 

finner jag att flest respondenter (37,9 %) valde svarsalternativet 10 år eller längre då jag 

frågade om anställningens varaktighet. Kan det finnas ett samband mellan anställningens 
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varaktighet och den uppfattade existensen av mobbning på arbetsplatsen? Finns det i 

sådana fall ett samband mellan sofistikerade HR metoder och anställningens varaktighet? 

De här frågeställningarna härstammar från teorierna om att mobbning på arbetsplatsen ofta 

leder till att arbetstagaren försöker byta arbetsplats (Djurkovic et al., 2008) En longitudinell 

studie skulle ge svar på frågeställningar som dessa. 

Ett annat förslag för vidare studier är att studera de enskilda variablerna mera ingående. Jag 

har konstaterat att de olika variablerna även enskilt har signifikanta negativa korrelationer 

med mobbning på arbetsplatsen, men i min studie valde jag att fokusera på sofistikerade HR 

metoder i sin helhet. Genom att fokusera på de enskilda variablerna skilt för sig skulle man 

kunna få en förståelse för vilka variabler som är väldigt viktiga med tanke på existensen av 

mobbning på arbetsplatsen och vilka som har mindre inflytande. Genom en sådan forskning 

skulle man kunna rangordna variablerna och konkret föreslå för till exempel ett företag 

vilken variabel de skall satsa mest på att utveckla och vilken variabel som kräver mindre 

omsorg med tanke på existensen av mobbning på arbetsplatsen. 

Som tredje förslag skulle jag föreslå att man skulle utföra en mixed method undersökning 

av ämnet. Nu har jag endast utfört en strikt kvantitativ undersökning där det inte fanns 

något utrymme för kommentarer eller respondentens egna tankar utöver påståendena. 

Genom att som tillägg utföra en kvalitativ undersökning med respondenter från t.ex. 

ledningen, HR-avdelningen och arbetarna kan man få en mera detaljerad och motiverad bild 

av respondenternas åsikt och uppfattning om fenomenet. Genom att utföra intervjuer skulle 

man få en mera detaljerad och djupare syn på ämnet (Lundahl & Skärvad, 1999) och det 

skulle därför fungera som utmärkt tillägg till min kvantitativa forskning. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

KÄLLFÖRTECKNING 

Alwin, D. F. & Krosnick, J. A. (1991) The Reliability of Survey Attitude Measurement: The 

Influence of Question and Respondent Attributes. Sociological Methods & Research, 

20 (1), s. 139 - 181. 

Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. & Kalleberg, A. (2000) Manufacturing Advantage: Why 

a High-Performance Work System Pays Off. Upplaga 1, Ithaca, NY: ILR Press. 

Ashforth, B. (1994) Petty Tyranny in Organizations. Human Relations, 47 (7), s. 755 – 778. 

Baillien, E., Neyens, I. & De Witte, H. (2008) Organizational, Team Related and Job Related 

 Risk Factors for Bullying, Violence, and Sexual Harassment in The Workplace: A 

 Qualitative Study. International Journal of Organisational Behaviour, 13 (2), s. 132 

 – 146. 

Becker, B. & Gerhart, B. (1996) The Impact of Human Resource Management on 

Organizational Performance: Progress and Prospects. Academy of Management 

Journal, 39 (4), s. 779 - 780. 

Bell, P. A. (1992) In Defense of The Negative Affect Escape Model of Heat and Aggression. 

 Psychological Bulletin, 112 (2), s. 342 – 346. 

Björkqvist, K., Österman, K. & Hjelt-Bäck, M. (1994) Aggression Among University 

 Employees. Aggresive Behavior, 20, s. 173 – 184.   

Brodsky, C. M. (1976) The Harassed Worker. Upplaga 1, Maryland, USA: Lexington Books. 

Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2, 

 Oxford: University Press. 

Bowling, N. A. & Beehr, T. A. (2006) Workplace Harassment from the Victim’s Perspective: 

 A Theorethical Model and Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 91 (5),   

 s. 998 - 1012. 



55 
 

 

Chuang, C-H. & Liao, H. (2010) Strategic Human Resource Management in Service Context: 

 Taking Care of Business By Taking Employees and Customers. Personnel 

 Psychology, 63 (1), s. 153 – 196. 

Ciby, M. & Raya, R. P. (2015) Workplace Bullying: A Review of the Defining Features, 

 Measurement Methods and Prevalence across Continents. IIM Kozhikode Society & 

 Management Review, 4 (1), s. 38 - 47. 

Collinson, D. L. (1988) “Engineering Humour”: Masculinity, Joking and Conflict in 

 Shopfloor Relations. Organization Studies, 9 (2), s. 181 – 199.  

Dahmström, K. (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 

 undersökning. Upplaga 4:6, Lund: Studentlitteratur Ab. 

Djurkovic, N., McCormack, D. & Casimir, G. (2008) Workplace Bullying and Intention to 

 Leave: The Moderating Effect of Perceived Organisational Support. Human 

 Resource Management Journal, 18 (4), s. 405 – 422. 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Jackson, P. (2012) Management Research. Fjärde 

 upplagan. Thousand Oaks, California, CA: SAGE Publications. 

Edwards, P. & Wright, M. (2001) High-Involvement Work Systems and Performance 

 Outcomes: The Strength of Variable, Contingent and Context-Bound Relationships. 

 The International Journal of Human Resource Management. 12 (4), s. 568 - 585. 

Einarsen, S. Aasland, M. S. & Skogstad, A. (2007) Destructive Leadership Behavior: A 

 Definition and Conceptual Model. The Leadership Quarterly, 18 (3), s. 207 – 216. 

Einarsen, S. (1999) The Nature and Causes of Bullying at Work. International Journal of 

 Manpower. 20 (½), s. 16 - 27. 

Einarsen, S., Helge, H., Zapf, D. & Cooper, C. L. (2011) The Concept of Bullying and 

 Harassment at Work: The European Tradition. Tillgänglig i Bullying and 

 Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice. 

 Andra upplagan, Boca Raton, United States: Taylor & Francis Group. 

Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1997) Harassment at Work and The Victimization of Men. 

 Violence and Victims, 12, s. 247 - 263. 



56 
 

 

Einarsen, S., Raknes, B. I. & Mathiessen, S. B. (1994) Bullying and Harassment at Work and 

 Their Relationship to Work Environment Quality: An Exploratory Study. European 

 work and organizational psychologist, 4 (4), 381 – 401 

Finska arbetarskyddslagen (738/2002), §8, tillgänglig: 

 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738, hämtad 15.3.2017 

Forskningsetiska Delegationen, (2012) God vetenskaplig praxis och handläggning av 

 misstankar och avvikelse från den i Finland. Tillgänglig: 

 http://www.tenk.fi/sv/anvisningar-och-publikationer, hämtad 3.11.2016.  

Hallberg, L, R-M. & Strandmark, M. K. (2006) Health Consequences of Workplace Bullying: 

 Experiences from the Perspective of Employees in the Public Service Sector. 

 International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1, s. 109 - 

 119. 

Harley, B., Allen, B. C. & Sargent, L. D. (2007) High Performance Work Systems and 

 Employee Experience of Work in the Service Sector: The Case of Aged Care. British 

 Journal of Industrial Relations, 45 (3) September, s. 607 - 633. 

Hauge, L. J., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2010) The Relative Impact of Workplace Bullying 

 as a Social Stressor at Work. Scandinavian Journal of Psychology, 51 (5), s. 426 - 

 433. 

Hauge, L. J., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2007) Relationships between Stressful Work 

 Environments and Bullying: Results of a Large Representative Study. Work & Stress, 

 21 (3), s. 220 - 242. 

Hinkin, T. R. & Schriesheim, C. A. (2008) An Examination of “Nonleadership”: From  

 Laissez-faire Leadership to Leader Rewards Omission and Punishment Omission. 

 Journal of Applied Psychology, 93 (6), s. 1234 - 1248. 

Hoel, H. & Cooper, C.L. (2000) Destructive Conflict and Bullying at Work, Manchester, 

 UK: Manchester School of Management. Opulicerad, University of Manchester 

 Institute of Science and Technology. Tillgänglig: 

 https://scholar.google.com/scholar_lookup?publication_year=2000&pages=239-

 261&issue=2&author=H+Hoel&author=C+Cooper&title=Destructive+conflict+and

 +bullying+at+work, hämtad 24.4.2017. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.tenk.fi/sv/anvisningar-och-
https://scholar.google.com/scholar_lookup?publication_year=2000&pages=239-
https://scholar.google.com/scholar_lookup?publication_year=2000&pages=239-


57 
 

 

Hoel, H., Sheehan, M. J., Cooper, C. L. & Einarsen, S. (2011) Organisational Effects of 

 Workplace Bullying. Tillgänglig i Bullying and Harassment in the Workplace: 

 Developments in Theory, Research, and Practice. Andra upplagan, Boca Raton 

 United States: Taylor  & Francis Group. 

Hogh, A. & Carneiro, I. G. (2011) Bullying and Employee Turnover Among Healthcare 

 Workers: A Three-Wave Prospective Study. Journal of Nursing Management, 19 (6), 

 s. 742 – 751. 

Hogh, A., Mikkelsen, E. G. & Hansen, Å. M. (2011) Individual Consequences of Workplace 

 Bullying/Mobbing. Tillgänglig i Bullying and Harassment in the Workplace: 

 Developments in Theory, Research, and Practice. Andra upplagan, Boca Raton 

 United States: Taylor  & Francis Group. 

Horgan, J., & Muhlau, P. (2006) Human Resource Systems and Employee Performance in 

 Ireland and the Netherlands: A Test of Complementarity Hypothesis. International 

 Journal of Human Resource Management, 17 (3), s. 414 - 439. 

Judge, T. A. & Piccolo, R. F. (2004) Transformational and Transactional Leadership: A  

 Meta-Analytic Test of Their Relative Validity, Journal of Applied Psychology, 89 (5),  

 s. 755 – 768. 

Kivimäki, M., Elovainio, M. & Vahtera, J. (2000) Workplace Bullying and Sickness Absence 

 in Hospital Staff. Occupational and Environmental Medicine, 57 (10), s. 656 - 660. 

Kivimäki, M., Virtanen, M., Vartia, M., Elovainio, M. Vahtera, J. & Keltinkangas-Järvinen, 

 L. (2003) Workplace Bullying and the Risk of Cardiovascular Disease and 

 Depression. Occupational and Environmental Medicine, 60 (10), s. 779 - 783. 

Krosnick, J. A. (1999) Survey Research. Annual Review of Psychology, 50, s. 537 - 567. 

Lawrence, C. & Leather, P. (1999) The Social Psychology of Violence and Aggression. 

 Tillgänglig i Leather, P., Brady, C., Lawrence, C., Beale, D. & Cox, T. Work-related 

 Violence: Assesment and Intervention. London och New York: Routledge. 

Lepak, D. P. & Snell, S. A. (2002) Examining the Human Resource Architecture: The 

 Relationships Among Human Capital, Employment, and Human Resource 

 Configurations. Journal of Management, 28 (4), s. 517 - 543. 



58 
 

 

Leymann, H. (1990) Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and 

 Victims, 5 (2), s. 119 – 126. 

Leymann, H. (1996) The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal 

 of Work and Organizational Psychology, 5 (2), s. 165 - 184. 

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

 Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur. 

Lutgen-Sandvik, P., Tracy, S. J. & Alberts, J. K. (2007), Burned by Bullying in the American 

 Workplace: Prevalence, Perception, Degree and Impact. Journal of Management 

 Studies, 44 (6), s. 837 - 862. 

Ma, H., Karri, R. & Chittipeddi, K. (2004) The Paradox of Managerial Tyranny, Business  

 Horizons, 4 (4), s. 33 – 40. 

MacDuffie, J. (1995) Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: 

 Organisational Logic and Flexible Production Systems in The World of Automotive 

 Industry. Industrial and Labor Relations Review, 48, s. 197 - 221. 

MacIntosh, J., Wuest, J., Gray, M. M. & Aldous, S. (2010) Effects on Workplace Bullying on 

 how Women Work. Western Journal of Nursing Research, 32 (7), s. 910 - 931. 

Messersmith, J. G., Patel, C. P. & Lepak, D. P. (2011) Unlocking The Black Box: Exploring 

 The Link between High-Performance Work Systems and Performance. Journal of 

 Applied Psychology, 96, s. 1105 - 1118. 

Notelaers, G., Baillien, E., De Witte, H., Einarsen, S. & Vermunt, J. K. (2012) Testing The 

 Strain Hypothesis of The Demand Control Model to Explain Severe Bullying at Work. 

 Economic and Industrial Democracy, 34 (1), s. 69 – 87. 

Notelaers, G. & Einarsen, S. (2008) The Construction and Validation of The Short – 

 Negative Act Questionnaire. Artikeln presenterades på den 6te International 

 Conference on Workplace Bullying den 4-6 juni, 2008 i Montreal, Canada. 

O’Leary-Kelly, A. M., Griffin, R. W. & Glew, D. J. (1996) Organization-Motivated Aggression:  

 a Research Framework. Academy of Management Review, 21 (1), s. 225 - 253. 



59 
 

 

Pallant, J. (2010) SPSS Survival Manual. Fjärde upplagan. Maidenhead: Open University 

 Press. 

Piekkari, R. & Welch, C. (2006) Reflections on Using Qualitative Research Methods in 

 International Business, Liiketaloudellinen Aikakausikirja – The Finnish Journal of 

 Business Economics, 4, s. 565 - 574. 

Rayner, C. & Cooper, C. (1997) Workplace Bullying: Myth or Reality – Can We Afford to 

 Ignore  It? Leadership & Organization Development Journal, 18 (4), s. 211 – 214. 

Rayner, C., Hoel, H. & Cooper, C. L. (2002) Workplace Bullying: What we know, who is to 

 blame, and what can we do? Första upplagan. London: Taylor & Francis. Tillgänglig: 

 https://books.google.fi/books?id=q0DYN3gMmGkC&pg=PA8&hl=fi&source=gbs_

 toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false, hämtad 24.4.2017. 

Salin, D. & Hoel, H. (2011) Organisational Causes of Workplace Bullying. Tillgänlig i 

 Bullying and Harassment in The Workplace: Developments in Theory, Research and 

 Practice. Andra upplagan, Boca Raton, United States: Taylor & Francis Company. 

Salin, D. (2003) The Prevention of Workplace Bullying as a Question of Human Resource 

 Management: Measures Adopted and Underlying Organizational Factors.

 Scandinavian Journal of Management, 24, s. 221 – 231. 

Salin, D. (2003a) Bullying and Organisational Politics In Competitive and Rapidly Changing 

 Work Environments. International Journal of Management and Decision-Making, 

 4 (1), s. 35 – 46. 

Salin, D. (2003b) Ways of Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating  

 and Precipitating Structures and Processes In The Work Environment. Human  

 Relations, 56 (10), s. 1213 – 1232. 

Salin, D. (2009) Organisational responses to workplace harassment: An exploratory study. 

 Personnel Review, 38 (1), s. 26–44. 

Salin, D. (2015) Risk Factors of Workplace Bullying for Men and Women: The Role of The 

 Psychosocial and Physical Work Environment. Scandinavian Journal of 

 Psychology, 56 (1), s. 69 – 77. 

https://books.google.fi/books?id=q0DYN3gMmGkC&pg=PA8&hl=fi&source=gbs_
https://books.google.fi/books?id=q0DYN3gMmGkC&pg=PA8&hl=fi&source=gbs_


60 
 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012) Research Methods for Business Students, 

 Sjätte upplagan, Harlow: Pearson. 

Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S. & Hetland, H. (2007) The  

 Destructiveness of Laissez-faire Leadership Behaviour. Journal of Occupational  

 Health Psychology, 12 (1), s. 80 – 92. 

Suomen Ekonomit, https://www.ekonomit.fi/meista, hämtad 12.4.2017 

Sutela. H. & Lehto, A. M. (1998) Henkinen väkivalta on koko työyhteisön ongelma.

 Hyvinvointikatsaus, 3, s. 18 – 24.   

Vartia, M. A (1996) The Sources of Bullying-Psychological Work Environment and 

 Organizational Climate. European Journal of Work and Organizational 

 Psychology, 5 (2), s. 203 – 214. 

Vartia, M. A (2001) Consequences of Workplace Bullying with Respect to The Well-Being of 

 its Targets and The Observers of Bullying. Scandinavian Journal of Work, 

 Environment & Health, 27 (1), s. 63 - 69. 

Webropol, http://webropol.fi/, hämtad 12.4.2017 

https://www.ekonomit.fi/meista
http://webropol.fi/


61 
 

 

BILAGA 1 FÖLJEBREV 

 
 
 

 

 

 

(för svensk text scrolla neråt) 

Hei, 
 
Tämä sähköposti on lähetetty rajatulle määrälle Suomen Ekonomien jäsenistä. Toivon että sinulla olisi 
hetki aikaa vastata kyselyyn koskien henkilöstöhallintoa ja työhyvinvointia. Vastaat kyselyyn n. 10 
minuutissa. 
 
Nimeni on Micaela Rosenlew ja olen viimeisen vuoden maisteriopiskelija Hanken Svenska 
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vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. Yhteystietosi, jotka voit antaa osallistuaksesi arvontaan, 
ei tulla yhdistämään vastauksiisi. Viimeinen vastauspäivä on keskiviikko 1.3.2017. 
 
Linkki kyselylomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/6E185D221579D1C5.par 
 

Noin 3 kuukauden kuluttua tulet saamaan uuden lomakkeen täytettäväksi. Tällä tavalla tutkimme 
kuinka tietyt asiat työympäristössäsi mahdollisesti kehittyvät. Hyödyntääksemme vastauksiasi on 
tärkeää, että vastaat kyselyyn molemmilla kyselykerroilla. 

Kiitos ajastasi ja vaivanäöstäsi, ilman sinua emme voisi tehdä tätä tutkimusta. 

Ystävällisin terveisin, 

Micaela Rosenlew 

Opiskelija 

Hanken Svenska Handelshögskolan 

 

 
Hej, 
 

I ett urval som gjorts bland medlemmarna i Finlands ekonomer har du slumpmässigt blivit utvald. 
Jag hoppas du kunde ta dig tid att svara på min enkät om HR praxis och välmående på 
arbetsplatsen. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. 
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Mitt namn är Micaela Rosenlew och jag är en sista årets magisterstuderande på Hanken. Jag 
skriver min avhandling inom ramen för ett större forskningsprojekt om välmående på 
arbetsplatsen som är finansierat av Finlands Akademi och leds av akademiforskare Denise Salin.  

Du svarar helt anonymt på enkäten och svaren behandlas konfidentiellt och endast av forskarna. 
Bland dem som svarat kommer biobiljetter att lottas ut. Kontaktuppgifterna som du kan lämna för 
att delta i utlottningen kommer inte kopplas ihop med dina svar. Den sista svarsdagen är tisdag 
1.3.2017. 

Länk till enkäten: https://www.webropolsurveys.com/S/98557B66F69E5158.par 

Om ungefär tre månader kommer du att bli ombedd att fylla i motsvarande enkät på nytt. Detta hjälper 
oss att studera hur vissa aspekter i arbetsmiljön eventuellt utvecklas. 
För att kunna dra nytta av dina svar är det viktigt att vi får svar av dig båda gångerna. 
 
Tack för din tid och ditt engagemang, utan dig kunde den här undersökningen inte genomföras.  
  
Med vänlig hälsning, 
Micaela Rosenlew  
Studerande  
Hanken Svenska Handelshögskolan 
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BILAGA 2 PÅMINNELSEBREV 

 

 

 

 

 

(för svensk text scrolla neråt) 

Hei, 

Noin viikko sitten sait sähköpostin, jossa pyysin sinua osallistumaan tutkimukseen koskien 

työhyvinvointia.  

Vastauksia on tähän mennessä tullut paljon, ja haluan kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat jo kyselyyn 

vastanneet. Toivoisin kuitenkin, että he, jotka eivät ole vielä ehtineet vastaamaan kyselyyn (aikaa 

siihen menee noin 10 minuuttia) ehtisivät tehdä tämän ennen vastausajan umpeutumista 

(1.3.2017). Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. 

Vastaat kysymyksiin nimettömästi, eikä vastauksia yhdistetä elokuvalippuarvontaa varten 

jätettyihin yhteystietoihin. Linkki kyselyyn: 

https://www.webropolsurveys.com/S/6E185D221579D1C5.par 

Kiitos ajastasi, ilman sinun panostasi tätä tutkimusta ei voitaisi toteuttaa. 

Ystävällisin terveisin, 

Micaela Rosenlew 

Opiskelija 

Hanken Svenska Handelshögskolan 

 

Hej, 

För ungefär en vecka sedan fick du en förfrågan per e-post om att delta i en undersökning gällande 

HR praxis och välmående på arbetsplatsen. 

Det har redan kommit in mycket svar och jag vill passa på att tacka all dem som tagit tid och redan 

svarat. Jag hoppas att de som inte ännu hunnit svara, skulle hinna göra det förrän enkäten stängs 

tisdagen 1.3.2017 (det tar cirka 10 minuter att svara). Bland alla som svarat lottas det ut 

biobiljetter. 

https://www.webropolsurveys.com/S/6E185D221579D1C5.par
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Du svarar helt anonymt på enkäten och svaren behandlas konfidentiellt. Kontaktuppgifterna som 

du kan lämna för att delta i lotteriet kommer inte i något skede att kopplas ihop med svaren.  

Länk till enkäten: https://www.webropolsurveys.com/S/98557B66F69E5158.par 

Tack för din tid och ditt engagemang, utan dig skulle mitt magisterarbete inte gå att genomföra. 

Med vänlig hälsning, 

Micaela Rosenlew 

Studerande 

Hanken Svenska Handelshögskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/98557B66F69E5158.par
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BILAGA 3 FRÅGEFORMULÄR, SVENSKA 

 

Undersökning om arbetsrelaterat välmående 

Bästa ekonom, 

 

Tack för att du valt att delta i undersökningen. För att få ett så representativt svar som 

möjligt är dina svar viktiga och jag hoppas därför du slutför undersökningen. Det tar ca. 10 

minuter att svara på enkäten. 

Syftet med denhär undersökningen är att undersöka sambandet mellan existensen av HR 

praxis och välmående på arbetsplatsen. 

Om du vill kan du delta i en utlottning av biobiljetter. Detta gör du genom att lämna dina 

kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Du besvarar enkäten helt anonymt, dina 

kontaktuppgifter kommer inte att länkas till dina svar och alla svar behandlas på gruppnivå. 

Inga enskilda svar kommer ges ut och allt material hanteras konfidentiellt. 

 

Om ungeför 3 månader kommer du att bli ombedd att fylla i motsvarande enkät på nytt. 

Detta hjälper oss att studera hur vissa aspekter i arbetet eventuellt utvecklas under tidens 

gång. För att kunna dra nytta av dina svar är det viktigt att vi får svar av dig båda gångerna. 

 

Om du har frågor gällande mitt forskningsprojekt får du väldigt gärna kontakta mig, Micaela 

Rosenlew (micaela.rosenlew(at)student.hanken.fi). 

Tack för ditt deltagande. 
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1. Fråga 1/8 * 

Hur ofta inträffar var och en av följande situationer i ditt arbete? 
(1 = (nästan) aldrig; 2 = ganska sällan; 3 = ibland; 4 = ofta; 5 = (nästan) alltid) 

 

 1 2 3 4 5 

a) Jag måste arbeta extra hårt för att slutföra en uppgift.  
 

               

b) Jag arbetar under tidspress.  
 

               

c) Jag måste göra mitt arbete med brådska.  
 

               

d) Jag slits mellan människor som har olika förväntningar beträffande 

mitt jobb.  
 

               

e) Jag får motstridiga instruktioner.  
 

               

f) Jag får arbetsuppgifter som inte hör till till min arbetsbild.  
 

               

g) Jag vet exakt vad andra förväntar sig av mig i mitt arbete.  
 

               

h) Jag vet exakt vilka mina uppgifter är.  
 

               

i) Jag vet exakt vad jag kan förvänta mig av andra anställda på min 

avdelning.  
 

               
 

 

 

 

2. Fråga 2/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Min organisation väljer de helhetsmässigt bästa kandidaterna vid 

rekrytering.  
 

               

b) Rekryteringen lägger vikt vid karaktärsdrag och kunskaper som 

krävs för att prestera bra i min organisation.  
 

               

c) Interna kandidater prioriteras då arbetspositioner lediganslås.  
 

               

d) Kvalificerade anställda har goda möjligheter till avancemang.  
 

               

e) Min organisation har ett orienteringsprogram om företaget för de 

nya anställda.  
 

               

f) Min organisation erbjuder regelbundet möjligheten att delta i 

utbildningsprogram.  
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g) Min organisation investerar avsevärda mängder tid och pengar på 

utbildning.  
 

               
 

 

 

 

3. Fråga 3/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Om ett taget beslut kan komma att påverka de anställda, så 

tillfrågas de anställdas åsikter på förhand.  
 

               

b) De anställda ombeds ofta att delta i arbetsrelaterade 

beslutsprocesser.  
 

               

c) Min organisation delar inte information med sina anställda.  
 

               

d) Hos oss ger prestationsbedömningen den anställda feedback på 

sin personliga utveckling.  
 

               

e) Hos oss baserar sig prestationsbedömningen på flera olika källor 

(individen själv, kollegor, förmän, kunder osv.)  
 

               

f) Hos oss baserar sig prestationsbedömningen på objektiva, mätbara 

resultat.  
 

               

g) Hos oss mäter prestationsbedömningen produktivitet och 

effektivitet.  
 

               

h) Hos oss fokuserar prestationsbedömningen på de anställdas 

förmåga att arbeta med andra.  
 

               

i) Hos oss baserar sig prestationsbedömningen på gruppens/teamets 

prestation.  
 

               
 

 

 

 

4. Fråga 4/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Generellt sätt är de anställdas lönenivå (inklusive förmåner) högre 

hos oss än hos våra konkurrenter.  
 

               

b) De anställdas löner och bonusar baserar sig på individuell 

prestation.  
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c) De anställdas löner och bonusar baserar sig på gruppens 

prestation.  
 

               

d) Min organisation lägger inte särskilt stor vikt på rättvisheten av 

löner/bonusar.  
 

               

e) Min organisation bryr sig om säkerheten på arbetsplatsen och de 

anställdas hälsa.  
 

               

f) Min organisation bryr sig om de anställdas balans mellan arbete 

och fritid.  
 

               

g) Min organisation har metoder för att hjälpa de anställda lätta på 

sin arbetsrelaterade stress.  
 

               
 

 

 

 

5. Fråga 5/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Mina kollegor är väldigt tävlingsinriktade.  
 

               

b) Mina kollegor arbetar hårt för att överträffa varandra.  
 

               

c) Mina kollegor tävlar ständigt mot varandra.  
 

               

d) Alla på denna arbetsplats vill vinna genom att överträffa sina 

kollegor.  
 

               

e) För tillfället befinner jag mig i en sakrelaterad konflikt med min 

närmaste förman.  
 

               

f) För tillfället befinner jag mig i en sakrelaterad konflikt med kollegor 

på min avdelning.  
 

               

g) För tillfället befinner jag mig i en personrelaterad konflikt med min 

närmaste förman.  
 

               

h) För tillfället befinner jag mig i en personrelaterad konflikt med 

kollegor från min avdelning.  
 

               
 

 

 

 

6. Fråga 6/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
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 1 2 3 4 5 

a) Jag vet vem jag skall kontakta om jag befinner mig i en allvarlig 

konflikt med någon.  
 

               

b) Metoderna som vi använder för att lösa konflikter fungerar bra.  
 

               

c) Mina förmän hanterar konflikter på ett bra sätt.  
 

               

d) På min avdelning har vi bra rutiner och metoder för att behandla 

konflikter och meningsskiljaktigheter.  
 

               
 

 

 

 

7. Fråga 7/8 * 

(1 = Helt av annan åsikt ... 5 = Helt av samma åsikt) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter när beslut fattas och 

kriterier tillämpas.  
 

               

b) Besluten på min arbetsplats har varit konsekventa.  
 

               

c) Besluten på min arbetsplats fattas på opartiska grunder.  
 

               

d) Min chef bemöter mig vänligt och hänsynsfullt.  
 

               

e) Min chef behandlar mig respektfullt.  
 

               

f) Min chef tar hänsyn till de underordnades individuella behov och 

kan lyssna på sina underordnade.  
 

               

g) Min lön och den uppskattning jag får motsvarar min arbetsinsats.  
 

               

h) Min lön och den uppskattning jag får är skälig i förhållande till de 

resultat jag uppnått.  
 

               
 

 

 

 

8. Fråga 8/8 * 

Då du tänker tillbaka på de sex senaste månaderna, hur ofta gjorde andra följande 
saker mot dig? 
(1 = aldrig; 2 = nu och då; 3 = månatligen; 4 = veckovis; 5 = dagligen) 

 

 1 2 3 4 5 

a) Någon har undanhållit information, vilket gjort det svårare för mig 

att utföra mitt arbete.  
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b) Jag har fått upprepade påminnelser om fel eller misstag som jag 

gjort tidigare.  
 

               

c) Jag har fått ihärdig kritik för mitt arbete eller min arbetsinsats.  
 

               

d) Det har spridits rykten eller skvaller om mig.  
 

               

e) Jag har fått höra kritiska kommentarer om mig som person, mina 

åsikter eller mitt privatliv.  
 

               

f) Jag har blivit utskälld eller utsatt för raseriutbrott.  
 

               

g) Jag har ignorerats eller frysts ut.  
 

               

h) Jag har mött fientlighet eller tystnad när jag ställt frågor eller 

försökt konversera med andra.  
 

               

i) Jag har utsatts för skämt eller spratt på min bekostnad av någon jag 

inte kommer överens med.  
 

               

j) Jag har utsatts för sexuella trakasserier eller oönskad sexuell 

uppmärksamhet.  
 

               
 

 

 

 

9. Kön * 

   Kvinna 
 

   Man 
 

 

 

 

 

10. Födelseår * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

11. Min position * 

   Högsta ledning / ledning 
 

   Mellanledning 
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   Expert / fackspecialist 
 

   Annan anställd / tjänsteman 
 

 

 

 

 

12. Totalt antal anställda inom organisationen * 

   Färre än 10 anställda 
 

   10-49 anställda 
 

   50-249 anställda 
 

   250 anställda eller fler 
 

 

 

 

 

13. Hur länge har jag arbetat inom organisationen * 

   Mindre än 2 månader 
 

   2-11 månader 
 

   1-2 år 
 

   3-5 år 
 

   6-9 år 
 

   10 år eller längre 
 

 

 

 

 

14. Kontrolluppgifter * 

I maj 2017 kommer du att få en inbjudan att fylla i denna enkät på nytt. Detta 
hjälper oss att studera hur vissa aspekter i arbetet eventuellt utvecklas. Därför ber 
vi dig svara på följande frågor både nu och i maj. Med hjälp av dem kan vi skapa en 
personlig kod för varje svarare och därmed koppla ihop dina svar från de två 
svarsomgångerna med varandra. 

 

Postnumret för området där du bor (t.ex. 00150): 

________________________________ 

Din mammas flicknamn (t.ex. Virtanen): 

________________________________ 
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Din pappas förnamn (t.ex. Seppo): 

________________________________ 
 

 

 

 

15. Kontaktuppgifter  

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter ifall du vill delta i utlottningen av 
biobiljetterna. Vi kommer lotta ut 4 stycken 2 biobiljetters paket. Vinnarna 
kontaktas personligen via e-post. 

 

Namn 

________________________________ 

E-postadress 

________________________________ 
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BILAGA 4 FRÅGEFORMULÄR, FINSKA 

 

Tutkimus henkilöstöhallinnosta ja työhyvinvoinnista 

Arvoisa ekonomi, 

 

Kiitos että olet päättänyt vastata tähän kyselyyn. Juuri sinun vastauksesi ovat tärkeitä, jotta 

saisimme mahdollisimman edustavan kokonaiskuvan aiheesta. Toivonkin, että täytät kyselyn 

loppuun asti. Lomakkeen täytät noin 10 minuutissa. 

Tämän kyselyn tavoite on tutkia henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä. 

Halutessasi voit myös osallistua arvontaan, jossa voit voittaa elokuvalippuja. Osallistut 

arvontaan täyttämällä yhteystietosi lomakkeen lopussa oleviin kenttiin. Vastauksesi 

käsitellään nimettömänä ja täysin luottamuksellisesti. Kaikki vastaukset käsitellään 

ryhmätasolla. Yksittäisiä vastauksia ei tulla julkaisemaan. 

 

Noin 3 kuukauden kuluttua tulet saamaan uuden lomakkeen täytettäväksi. Tällä tavalla 

tutkimme kuinka tietyt asiat työympäristössäsi mahdollisesti kehittyvät. Hyödyntääksemme 

vastauksiasi on tärkeää, että vastaat kyselyyn molemmilla kyselykerroilla. 

 

Jos sinulla on kysymyksiä koskien tutkielmatyötäni saat mielellään ottaa minuun yhteyttä 

sähköpostitse, micaela.rosenlew(at)student.hanken.fi 

Kiitos osallistumisestasi. 
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1. Kysymys 1/8 * 

Kuinka usein nämä tilanteet tapahtuvat työssäsi? * 
(1 = ei (lähes) koskaan; 2 = melko harvoin; 3= joskus; 4 = usein; 5 = (lähes) aina) 

 

 1 2 3 4 5 

a) Minun on työskenneltävä erityisen ahkerasti saadakseni 

työtehtäväni tehdyiksi.  
 

               

b) Työskentelen aikapaineiden alla.  
 

               

c) Minun on kiirehdittävä työssäni.  
 

               

d) Ihmiset, joilla on erilaisia odotuksia työstäni, repivät minua eri 

suuntiin.  
 

               

e) Saan ristiriitaisia ohjeita.  
 

               

f) Minulle annetaan tehtäviä, jotka eivät kuulu toimenkuvaani.  
 

               

g) Tiedän tarkalleen, mitä muut odottavat minulta työssäni.  
 

               

h) Tiedän tarkalleen, mitkä työtehtäväni ovat.  
 

               

i) Tiedän tarkalleen, mitä voin odottaa toisilta ihmisiltä osastollani.  
 

               
 

 

 

 

2. Kysymys 2/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Rekrytoidessa organisaationi valitsee kokonaisvaltaisesti parhaat 

ehdokkaat.  
 

               

b) Rekrytoinnissa painotetaan luonteenpiirteitä ja taitoja jotka 

tarvitaan suoriutuakseen hyvin tässä organisaatiossa.  
 

               

c) Yrityksen sisäisiä kandidaatteja priorisoidaan uusien työpaikkojen 

avautuessa.  
 

               

d) Pätevillä työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet ylennykseen.  
 

               

e) Uusilla työntekijöillä on mahdollisuus tutustua organisaatioomme 

perehdytysohjelman avulla.  
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f) Organisaationi tarjoaa säännöllisesti mahdollisuuden osallistua 

koulutuksiin.  
 

               

g) Organisaationi käyttää huomattavasti aikaa ja rahaa koulutuksiin.  
 

               
 

 

 

 

3. Kysymys 3/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Jos yrityksessä tehtävä päätös saattaa vaikuttaa työntekijöihin, 

heidän mielipiteitään asiasta kysytään etukäteen.  
 

               

b) Työntekijöitä pyydetään usein osallistumaan työtä koskeviin 

päätöksentekoprosesseihin.  
 

               

c) Organisaationi ei jaa tietoja työntekijöidensä kanssa.  
 

               

d) Meillä suorituksen arviointi antaa palautetta työntekijän 

henkilökohtaisesta kehityksestä.  
 

               

e) Meillä suorituksen arviointi koostuu monen eri lähteen 

arvioinnista (työntekijä itse, työkaverit, esimies, asiakas jne.)  
 

               

f) Meillä suorituksen arviointi perustuu objektiivisiin, mitattavissa 

oleviin tuloksiin.  
 

               

g) Meillä suorituksen arviointi mittaa tuottavuutta ja tehokkuutta.  
 

               

h) Meillä suorituksen arviointi keskittyy työntekijöiden kykyihin 

työskennellä muiden kanssa.  
 

               

i) Meillä suorituksen arviointi perustuu ryhmän/tiimin suoritukseen.  
 

               
 

 

 

 

4. Kysymys 4/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Työntekijöidemme palkkataso (sis. kannustimet) on keskimäärin 

korkeampi kuin kilpailijoillamme.  
 

               

b) Työntekijöidemme palkka ja bonukset perustuvat 

henkilökohtaiseen suoritukseen.  
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c) Työntekijöidemme palkka ja bonukset perustuvat ryhmän 

suoritukseen.  
 

               

d) Organisaationi ei kiinnitä suurempaa huomiota palkkojen ja 

bonuksien oikeudenmukaisuuteen.  
 

               

e) Organisaationi välittää työntekijöidensä turvallisuudesta ja 

terveydestä.  
 

               

f) Organisaationi välittää työntekijöiden työn ja vapaa-ajan välisestä 

tasapainosta.  
 

               

g) Organisaatiollani on keinoja auttaa työntekijöitä lievittämään 

työstä aiheutunutta stressiä.  
 

               
 

 

 

 

5. Kysymys 5/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Työkaverini ovat todella kilpailuhenkisiä henkilöitä.  
 

               

b) Työkaverini tekevät kovasti työtä ylittääkseen toisensa.  
 

               

c) Työkaverini kilpailevat jatkuvasti toisiaan vastaan.  
 

               

d) Kaikki työntekijät työpaikallani haluavat voittaa ylittämällä 

työkaverinsa.  
 

               

e) Olen tällä hetkellä asiapainoitteisessa ristiriidassa lähimmän 

esimieheni kanssa.  
 

               

f) Olen tällä hetkellä asiapainoitteisessa ristiriidassa osastoni 

työkavereitteni kanssa.  
 

               

g) Olen tällä hetkellä henkilöristiriidassa lähimmän esimieheni 

kanssa.  
 

               

h) Olen tällä hetkellä henkilöristiriidassa osastoni työkavereitteni 

kanssa.  
 

               
 

 

 

 

6. Kysymys 6/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
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 1 2 3 4 5 

a) Tiedän keneen ottaa yhteyttä, jos olen vakavassa ristiriidassa 

jonkun kanssa.  
 

               

b) Olemassa olevat keinot ristiriitojen selvittämiseen toimivat hyvin.  
 

               

c) Esimieheni käsittelevät ristiriitoja hyvin.  
 

               

d) Osastoni ristiriitojen sekä erimielisyyksien selvittämisen rutiinit ja 

menetelmät toimivat hyvin.  
 

               
 

 

 

 

7. Kysymys 7/8 * 

(1 = Täysin eri mieltä ... 5 = Täysin samaa mieltä) 
 

 1 2 3 4 5 

a) Voin ilmaista mielipiteeni päätöksenteon aikana.  
 

               

b) Työpaikallani tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia.  
 

               

c) Työpaikallani päätökset eivät ole puolueellisia.  
 

               

d) Esimieheni kohtelee minua ystävällisesti ja huomaavaisesti.  
 

               

e) Esimieheni kohtelee minua kunnioittavasti.  
 

               

f) Esimieheni ottaa huomioon alaistensa yksilölliset tarpeet ja osaa 

kuunnella alaisiaan.  
 

               

g) Saamani palkka ja arvostus vastaavat työhöni antamaani 

panostusta.  
 

               

h) Saamani palkka ja arvostus ovat sopivia siihen nähden mitä olen 

työssäni saanut aikaan.  
 

               
 

 

 

 

8. Kysymys 8/8 * 

Kuinka usein olet kuluneiden kuuden kuukauden aikana altistunut seuraavanlaiselle 
kohtelulle työpaikallasi? 
(1 = en koskaan; 2 = harvoin; 3 = kuukausittain; 4 = viikottain; 5 = päivittäin) 

 

 1 2 3 4 5 

a) Joku on salannut minulta tietoja, mikä on vaikuttanut 

työsuoritukseeni.  
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b) Olen saanut toistuvia muistutuksia aikaisemmista virheistäni ja 

erehdyksistäni.  
 

               

c) Työsuoritustani ja saavutuksiani on arvosteltu toistuvasti.  
 

               

d) Minusta on levitetty juoruja tai huhuja.  
 

               

e) Olen saanut loukkaavia henkilökohtaisia huomautuksia koskien 

olemustani, persoonaani, asennettani tai yksityiselämääni.  
 

               

f) Minua on haukuttu tai olen ollut vihanpurkauksen kohteena.  
 

               

g) Olen tullut tietoisesti sivuutetuksi tai jätetyksi jonkin asian 

ulkopuolelle.  
 

               

h) Lähestymisyritykseni on sivuutettu tai se on saanut vihamielisen 

vastaanoton.  
 

               

i) Henkilö, jonka kanssa en tule toimeen, on pilaillut tai tehnyt 

pilantekoja kustannuksellani.  
 

               

j) Olen altistunut seksuaaliselle härinnälle tai muulle ei-toivotulle 

seksuaaliselle huomiolle.  
 

               
 

 

 

 

9. Sukupuoleni: * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

 

10. Syntymävuoteni: * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

11. Asemani: * 

   Ylin johto / Johto 
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   Keskijohto 
 

   Asiantuntija 
 

   Muu työntekijä / Toimihenkilö 
 

 

 

 

 

12. Kuinka monta henkilöä työpaikallani työskentelee: * 

   Alle 10 työntekijää 
 

   10-49 työntekijää 
 

   50-249 työntekijää 
 

   250 työntekijää tai enemmän 
 

 

 

 

 

13. Kuinka kauan olen työskennellyt kyseisessä organisaatiossa? * 

   Alle 2 kuukautta 
 

   2-11 kuukautta 
 

   1-2 vuotta 
 

   3-5 vuotta 
 

   6-9 vuotta 
 

   10 vuotta tai enemmän 
 

 

 

 

 

14. Tarkastustiedot * 

Toukokuussa 2017 tulet saamaan uuden lomakkeen täytettäväksi. Tällä tavalla 
tutkimme kuinka tietyt asiat työympäristössäsi mahdollisesti kehittyvät. 
Pyytäisimmekin sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin, jotta voimme luoda 
henkilökohtaisen koodin jokaiselle vastaajalle. Kun toisella kyselykierroksella 
kysymme samat kysymykset, voimme linkittää vastauskertojen vastaukset toisiinsa. 

 

Asuinalueesi postinumero (esim 00150) 

________________________________ 

Äitisi tyttönimi (esim. Virtanen): 

________________________________ 
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Isäsi etunimi (esim. Seppo): 

________________________________ 
 

 

 

 

15. Yhteystietosi  

Täytäthän tähän yhteystietosi jos haluat olla mukana elokuvalippujen arvonnassa. 
Arvomme neljä 2 elokuvalipun pakettia. Voittajiin otetaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä sähköpostin kautta. 

 

Nimi 

________________________________ 

Sähköpostiosoite 

________________________________ 
 

 

 

 

 




