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Sammanfattning 

 

 

Forskningen har visat att dysfunktionella beteende som mobbing och trakasserier på 

arbetsplatser ökar runt om i världen. Detta kan vara en konsekvens av att olika generationer 

har olika värderingar och attityder till arbete på grund av den tidsanda som var förhärskande 

när det växte upp. Eller så förändras värderingar från materialistiska till postmaterialistiska, 

där prioriteringar som gäller materiella ting minskar för att istället fokusera på mera 

mellanmänskliga värderingar. De äldre ska enligt teorin om värderingsförskjutning vara mer 

materialistiska och de yngre mer postmaterialistiska. I den här uppsatsen har vi som syfte att 

testa om generationstillhörighet och/eller den postmaterialistiska värderingsförskjutningen 

kan förklara en del av konflikterna, mobbningen och trakasserierna på arbetsplatsen. Med 

hjälp av regressionsanalys analyseras de olika variablerna för att utröna om de har någon 

påverkan på konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatser. 

 

Nyckelord: Konflikter, Mobbning, Trakasserier, Generationer, Postmaterialistisk 

värderingsförskjutning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många arbetssociologiska studier visar på att tjänsteproduktionen har på många håll trimmats 

och slimmats mycket de senaste åren. Inom vissa branscher med kundnära arbete som 

telefonförsäljare och supportpersonal mäts, kontrolleras och effektiviseras som 

industrisektorns taylorism (Paulsen, 2010, s. 163). Det diskuteras också om globala 

konsekvenserna på arbetsplatser, där olika kulturer ska samsas och ledning på distans, 

stigmatisering av utländsk arbetskraft och där lägre nivåer av övervakning kan leda till 

arbetsplatskulturer som har lägre tolerans för mångfald. Men även skillnader i standarder 

gällande lagstiftning på som skyddar arbetskraften mot dylika beteenden som mobbning och 

trakasserier (Harvey m.fl., 2009b, s. 28). I detta nya arbetsliv ökar mobbning, trakasserier och 

konflikter på arbetsplatser runt om i världen (Samnani & Singh, 2012). 

I en artikel från Dagens Nyheter (2005) skrivs det om att man ska ’se upp med de ilskna 

djävlarna på jobbet’. En annan artikel från tidningen Chef (2007) handlar om att ”Svenska 

chefer kränks på sina arbetsplatser”, en artikel i Dagens Nyheter (2007) säger psykoterapeuten 

Kristina Östberg författare till boken Mobbning på arbetsplatsen att ”Mobbningen har passerat 

alla gränser”. ”Det var ett helvete” säger en chef som efter tjugo år på sin arbetsplats utsattes 

för mobbning och trakasserier (Chef, 2007). I juni 2015 skriver Dagens Nyheter att ”Fler blir 

sjuka av sina jobb” och mobbningen och andra dysfunktionella beteenden ligger bakom detta. 

Dessa artiklar är bara några exempel på det stora antalet artiklar som tar upp frågor som har 

att göra med mobbning och konflikter på arbetsplatsen. Gör man en google-sökning på 

svenska och söker efter ’mobbning på arbetsplatsen’ får man 151 000 träffar (”mobbning på 

arbetsplatsen - Sök på Google”, 2018.05.10.) eller ’konflikter på arbetsplatsen’ får man 

546 000 träffar (”konflikter på arbetsplatsen - Sök på Google”, 2018.05.10.).  

Konflikter och mobbning på arbetsplatser ska ha ökat runt om i världen de senaste 

decennierna enligt Pheko, Monteiro, & Segopolo (2017). Vad som ligger bakom denna 

ökning av dysfunktionella beteenden på arbetsplatser kan vara många. Har det att göra med 

den postmaterialistiska värderingsförskjutningen och individualiseringsprocessen som ska ha 

ägt rum under vad Giddens (1999) kallar det ”senmoderna samhället”, där vi har fokus på vår 

personliga utveckling i stället för det gemensamma? Eller är det stora skillnader mellan 

generationerna (Eisner, 2005) som gör att vi inte kan komma överens?  
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I många större företag i USA uppleves det att det är konflikter mellan äldre medarbetare och 

yngre på grund av skillnader i värderingar, attityder till arbetet och auktoriteter (Eisner, 2005). 

Chefer upplever också att det inte kan ge kritik till unga medarbetare utan att de unga 

medarbetarna känner sig kränkta (Goleman & Skeppholm, 1999).  

Kan det vara så att när de traditionella sätten att leva och se på sig själv, omgivningen 

förändras och skiftet mot postmaterialistiska värderingar, blir det svårare att komma överens? 

Stora skillnader i värderingar och hur man ser på arbete, vad man förväntar sig att få ut av 

arbete, vilken arbetsmoral man har och hur man ser på sig själv. Detta torde påverka 

arbetsmarknaden och hur man agerar på arbetsplatser. Arbetet är något som är viktigt för 

många, för att få en inkomst men även för identiteten och sociala kontakter. Arbetet står för 

en stor del av våra sociala kontakter och är en viktig del av mångas liv, det blir därför 

intresseväckande att konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatser avhandlas ofta i 

dagstidningar och andra publikationer. Och som enligt forskningen ökar runt om i världen 

(Samnani & Singh, 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan vara bakomliggande orsaker till 

mobbning, trakasserier och konflikter på arbetsplatser. I denna studie undersöks om 

upplevelsen av förekomsten av mobbning, trakasserier och konflikter på arbetsplatser har ett 

samband med generationsskillnader och/eller den postmaterialistiska 

värderingsförskjutningen. 

Frågeställningen är följande: Skiljer sig upplevelsen av förekomsten av konflikter, mobbning 

och trakasserier på arbetsplatser, beroende på om man är född i olika generationer och/eller 

mellan personer med materialistiska eller postmaterialistiska värderingar? 

Studien kommer också att testa om generationsskillnader påverkar 

materialistiska/postmaterialistiska värderingar, dvs att de äldsta i studien skulle vara mer 

materialistiska och de yngre mer postmaterialistiska.  
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1.3 Disposition 

Studie delas in i åtta delar och inledningsvis har bakgrund, syfte och frågeställning preciserats 

för att ge en överblick av ämnet som tas upp i uppsatsen. Där efter kommer de teoretiska 

utgångspunkterna om postmaterialistisk värderingsförändring, generationsskillnader och 

konflikter, trakasserier och mobbning. I teoridelen kommer Ingleharts postmaterialistiska tes 

att utvecklas och generationer och generationsskillnader beskrivas. Dysfunktionella beteenden 

på arbetsplatser som konflikter, mobbning och trakasserier att förklaras. Efter det går det över 

till tidigare forskning och där redogörs för ett urval av den forskningen som är intressant för 

denna studie. Efter presentationen av tidigare forskning behandlas de metodologiska val som 

har tagits när det gäller variabler, val av analytiska verktyg, diskussion om validitet och 

reliabilitet i relation till studien och etiska överväganden. Därefter redogörs för resultatet av 

undersökningen, där regressionsanalys är den statistiska metod som använts för att utröna om 

sambanden finns och i vilken utsträckning. Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion 

om resultaten och slutsatser, och till sist finns litteraturlista och bilaga. 

 

2. Teori 

I denna del kommer de teoretiska utgångpunkterna att beskirvas. Det börjar med en 

redogörelse postmaterialistiska värderingsförskjutningen, där Inglehart är den främsta 

företrädaren och vi använder oss där av den grundläggande teoriutformningen som går 

tillbaka till hans tidiga publikationer som grundar sig på studier från 1970- och 1980-talet. 

Där efter så redogörs för hur generationsbegreppet användas och hur de olika generationerna 

definieras. De avslutande delarna är handlar om det som är undersökningens fokus, konflikt, 

mobbning och trakasserier, samt en avslutande del där vi sammanfattar vad som används vid 

analysen av resultaten.  

 

2.1 Värderingsförskjutning 

Bauman (2002) beskriver denna tid som Det individualiserade samhället där ansvaret förs 

över från institutionerna till individen. Individen ska ta ansvar för sig själv och sina val. 

utgångspunkten verkar vara, vi får själva välja vad vi ska göra och vad vi ska bli. Det som 

Bauman (och andra) försöker förklara är att vi är på väg till något nytt och har lämnat 
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moderniteten bakom oss, där vår sociala position inte är färdig bestämd och har ersattas med 

ett tvingande och obligatorisk byggande av självet och utforskande av positioner (s. 176). 

Den modernitet vi har lämnat bakom oss, eller på väg att lämna är industrisamhället och de 

livsformer det medförde. Att vi lämnar en epok och går in i en annan är inte något nytt, innan 

industrisamhället så levde man i ett vad man kan kalla feodalt samhälle (Beck, 1996, s. 133), 

där ens livsbetingelser och sociala position var bestämd innan man föddes. Från mitten på 

1990-talet går vi in i något nytt vilket medför förändringar på olika nivåer. Det är inte bara 

förändringar på samhällsnivå som sker, utan även på det personliga planet. 

Där börjar den postmaterialistiska värderingsförskjutningen, som handlar om att vi för varje 

ny generation blir fler individer som går från materialistiska värderingar till 

postmaterialistiska värderingar. Det sker gradvis och sakta. Upphovsmannen till denna 

hypotes är Ronald Inglehart. Han beskrev denna utveckling i ett antal artiklar i början och 

mitten på 1970-talet och sedan i boken The Silent Revolution (1977).  

Enligt Inglehart förändras värderingar sakta mak över tid. En av orsakerna till att det skett och 

sker skall vara att, efter andra världskriget har välståndet i västvärlden ökat och det har varit 

frånvaro av krig i denna del av världen. Vilket har lett till andra behov än tidigare. De första 

länderna som ingick i hans undersökningar var en handfull länder i Västeuropa och USA 

(1977, s.27). 

Inglehart utgår från Maslows behovshierarki1 för att visa i vilken riktning 

värderingsförändringarna går. Enligt Maslow så måste vissa lägre behov vara uppfyllda för att 

för att vi ska kunna sträva efter att uppnå andra högre behov. Maslow delade in människors 

behov i fem kategorier, först de grundläggande behoven som handlar om våra fysiologiska 

behov så som mat och vatten som är grundläggande för vår överlevnad, samt behov av 

säkerhet/trygghet, dvs frånvaro av faror, angrepp och så vidare. Sedan finns det tre kategorier 

som handlar om sociala behov som relationer till andra människor och självuppskattning, 

samt överst i hierarkin självförverkligande (1977, s. 22). 

Ingelhart ställer upp två hypoteser som utgångspunkt för hur värderingsförändringarna 

påverkas av de behoven vi har. Den första är knapphetshypotesen och den andra är 

socialisationshypotesen. Enligt knapphetshypotesen värderar och prioriterar individer det som 

uppfattas som brister i deras behovsuppfyllnad, Maslow beskriver att våra grundläggande 

                                                           
1 En modell som har svagt empiriskt stöd och som det finns en massa kritik mot, (B.Nilsson, ”Gäller Maslows 
behovstrappa fortfarande?”, 2014; Bolman, Deal & Holmqvist 2005) 
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behov är mat och säkerhet. Frånvaro av krig i västvärlden har ju säkrat tillgången till mat och 

att individer känner sig säkrare. I och med att de grundläggande behoven tillfredsställs för fler 

och fler individer, menar Inglehart att individer som växer upp i västvärlden efter andra 

världskriget, börjar prioritera de behoven som ligger högre upp i behovshierarkin (Inglehart, 

1977, s. 22). 

Den andra hypotesen, socialisationshypotesen handlar om att individers värderingar etableras 

tidigt i livet och är relativt konstanta upp i vuxenålder. Det är enligt Inglehart tydliga 

skillnader mellan generationer. Individer födda inom en viss ålderskohort har liknande 

värderingar utifrån att det har växt upp under liknande ekonomiska förhållanden. Det sker 

också värderingsförändringar äger rum i vuxen ålder. Men chansen att det sker minskar när 

man når vuxen ålder (Inglehart, 1977, s. 23).  

Den postmaterialistiska tesen beskriver en process genom vilka de industriellt avancerade 

samhällena gradvis omvandlas till mer toleranta, egalitära, deltagande och omhändertagande 

samhällen (Davis, 2000, s. 455). På senare har teorin om postmaterialistisk 

värderingsförskjutning utvecklats och ses nu som en aspekt i ett större system av kulturell 

förändring. Inglehart skriver att det har blivit uppenbart att värderingsförskjutningen en aspekt 

i något större som innehåller tillbakagång när det gäller traditionell religion och 

konventionella sociala och sexuella normer, tillsammans med uppkomsten av särskiljande 

mönster av ekonomiskt och politiskt beteende (Inglehart, 1990, s. 71).  

Det finns mycket kritik mot Ingleharts teori om värderingsförskjutning. Kritiken handlar om 

att hans skalor är bristfälliga, de begrepp han använder är illa definierade och att relationen 

mellan ålder och värderingar är svag (Haller, 2002; Lakatos, 2015; Tranter & Western, 2003). 

Även om det finns mycket kritik mot Ingleharts teori så finns det en styrka i uthålligheten att 

under lång tid mäta värderingsförändringen och allt eftersom utveckla och förändra teorierna 

hans resonemang bygger på. Det visar på en spännande framtidsvision för de västerländska 

samhällena (Trump, 1991, s. 366).  

 

2.3 Generationer 

Innan moderniteten som vi nu börjar lämna bakom oss, var enligt bland annat Giddens (1999) 

och Beck (2000) generationerna längre i antal år räknade. Förändringar tog längre tid och 

längre tillbaka växte generation efter generation upp under samma förhållanden. Men efter 

andra världskriget har utvecklingen när det kommer till teknologi, karriär och 
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studiemöjligheter, samt förändrade samhällsvärderingar, skett mycket snabbare. 

Generationerna har blivit kortare på grund av detta, idag är en generation inte mer än 15 år.  

Samhällsvetenskaplig forskning och teori om generationer kommer från två håll, det första är 

'social forces' perspektivet som ser generationer som sammanhängande och 

multidimensionella sociala grupper som tar form i historiens flöde. Det andra perspektivet är 

kohortperspektivet som ser generationer som en samling av människor födda under en viss 

tidsperiod (S. Lyons & Kuron, 2014, s. 140). I denna studie är det kohortperspektivet som är 

utgångspunkten.  En generation är en kohort av människor som är födda inom ett visst 

tidsspann som delar ålder och påverkas av samma utveckling, trender, händelser och växer 

upp på liknande platser (Becton, Walker, & Jones‐Farmer, 2014; McCrindle & Wolfinger, 

2010). Inglehart (1977) definierar generation på samma sätt. Idag så definierar man 

generationer sociologiskt istället för biologiskt som tidigare, inte bara fokus på vilka år 

individer är födda, utan också under vilka samhällsförhållanden som rådde eller råder under 

uppväxten.  

Definitionerna (nedan) för de olika generationerna är tagna från (Becton m.fl., 2014; 

Costanza, Badger, Fraser, Severt, & Gade, 2012). Generationerna är applicerbara på de 

västerländska samhällena, det är tveksamt att det även gäller samhällen som Ryssland, Kina 

och Brasilien. Det har varit stor skillnad mellan till exempel USA och dessa länder som man 

ser till efterkrigstiden (Costanza m.fl., 2012, s. 377). Genom internet, sociala medier, tv-spel 

och gemensamma populärkulturella referenser kanske leder till att det blir mer lika mellan 

länder i olika världsdelar. 

 

Generationerna delas in i utifrån följande: 

Traditionalister, är de som är födda från cirka 1920 och fram till 1945.  

Baby boomers, är de som är födda mellan 1946 och 1964.  

Generation X, är de som är födda mellan 1965 och 1979.   

Millennials eller Generation Y, är de som är födda mellan 1980 och 1994.  

Generation Z, är de som är födda mellan 1995 och 2009 
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Det antas att de som är födda inom en generation har liknande värderingar på grund av de 

sociala, historiska och livs händelser som man var med om när man växte upp. Dessa delade 

erfarenheter så som första och andra världskriget, 1968, flera delar i högre utbildning, 

oljekrisen, populärkulturella händelser osv. Påverkar alltså det kollektiva medvetandet hos en 

kohort (S. Lyons & Kuron, 2014). 

Våra värderingar, attityder och djupare trossatser är formade av tidiga upplevelser. Speciellt 

två perioder är viktiga, barndomen och tonåren (Lindgren, Lüthi, & Fürth, 2005, s. 17). Vi 

präglas alltså av det samhälle vi växer upp i och därför är det inte konstigt att det är 

skillnaderna mellan generationer när det kommer till arbete, olika generationer värderar arbete 

på olika sätt (Fürth, 2002; Twenge, 2010). Generationerna X och Y skiljer sig mot 

traditionalister och baby boomers på så sätt att man inte värderar sitt arbete lika högt enligt 

Twenge (2010). Till exempel visar studier på att generation X är mer individualistiska och 

mindre lojala till sitt arbete än tidigare generationer (Smola & Sutton, 2002). Men även 

generation Y är mindre lojala, förmodas också vara anti-auktoritära och självständiga. De vill 

också ha nya möjligheter till att utvecklas, är rörliga och rastlösa, samt ogillar kollektiva 

lösningar (Fürth, 2002, s. 19). 

 

2.4 Konflikter, mobbning och trakasserier 

Konflikter, mobbning och trakasserier är något som påverkar arbetslivet, forskningen på 

området är dock inte gammal, men den är mycket omfattande. Det som räknas som 

startskottet för forskning om mobbning mobbing på arbetsplatser, utgår man från en studie 

som publicerades 1990. "In recent years,the existence of a significant problem in workplaces 

has been documented in Sweden and other countries. It involves employees "ganging up" on a 

target employee and subjecting him or her to psychological harassment (Leymann, 1990, s. 

119)". Studien utgör startskottet för forskning på området (Samnani & Singh, 2012). 

Redan på 1980-talet diskuterades arbetsplatsmobbningen i svenskt sammanhang och då i 

relation till om mobbningen har ökat på arbetsplatser. Enligt Thylefors (1987) skulle 

mobbningen ha ökat på svenska arbetsplatser redan då. En förklaring till detta var att 

arbetslagstiftningen som då fanns gjorde det hart när omöjligt att bli av med oönskade 

medarbetare och då fick man ta till andra metoder för att bli av med dem, nämligen 

mobbning. En annan orsak kunde vara att arbetet organiseras mer i grupper och ställde krav 

på samarbetsförmåga (1987, s. 25). Men även demokratiseringen av arbetslivet med både 
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större upplevt och formellt ansvar, skulle kunna skapa ett behov av att utpeka syndabockar 

(1987, s. 26). Det kan också uppfattas som det sker en likriktning inom arbetslivet och på så 

sätt minskar toleransen för det som är annorlunda (Alvesson, 2011). Individerna får ta 

smällarna själva och hälso- och de psykiska riskerna med arbetet privatiseras (Beck, 2000, s. 

229). Forskning om arbetsplatsmobbningens utbredning visar att den förekommer över hela 

världen (Samnani & Singh, 2012). 

Med mobbning menade Leyman trakasserier, gadda ihop sig mot någon, eller psykologiskt 

terrorisera andra på arbetsplatsen (Leymann, 1996). En definition som idag används inom 

forskningen är en definition som bland annat finns i Bullying and emotionel abuse in the 

workplace: International perspectives in research and practice av Einarson et al 2003 

"Bullying at work means harrassing, offending, socially excluding somone or negatively 

affecting someone´s work tasks (Einarsen, 2003, s. 103).  

Mobbning är upprepade handlingar som är riktade mot en eller flera medarbetare, som är 

oönskade av individen/er som utsätts för dessa handlingar. Dessa handlingar utförs medvetet 

eller omedvetet. De orsakar förnedring, kränkningar och oro. Dessa handlingar kan påverka 

arbetsförmågan och kan ge upphov till en obehaglig arbetsmiljö för de inblandade (Harvey 

m.fl., 2009b, s. 27). 

Varför det får stora konsekvenser på individnivå är till exempel som Robert Putnam skriver i 

Bowling Alone, uppskattningsvis har människor upp till 90 procent av sociala förbindelser 

från sitt arbete (Putnam, 2000, s. 86). Arbetet upptar både tid och känslomässig energi, vilket 

gör att det får stora konsekvenser för en individ när det inte fungerar som det ska. Maslach 

m.fl skriver om konflikter ”Det finns emellertid ingenting som är så destruktivt för känslan av 

gemenskap som kroniska och olösta konflikter. Konflikter förgiftar arbetsplatsen med 

frustration, vrede, rädsla och oro, misstänksamhet och brist på respekt” (Maslach, Leiter, & 

Hagelthorn, 1999, s. 28). En konflikt definieras som "En konflikt uppstår vid en 

sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil" (Maltén, 1998, s. 145).  

 

2.5 Summering av teoriavsnitt 

Inglehart menar att för varje ny generation blir det fler personer med postmaterialistiska 

värderingar. Eftersom samhällena i västvärlden inte har haft krig på eget territorium efter 

andra världskriget, har matförsörjningen säkerställts och människor känner sig säkrare. Därför 
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har vi börjat gå från materialistiska värderingar till postmaterialistiska värderingar. När de 

mer grundläggande behoven är uppfyllda, söker vi uppfylla psykologiska behov som 

självförverkligande. 

Generationer verkar ha olika värderingar när det kommer till hur man ser på sig själv och 

omvärlden, vilket kan bero på att man vuxit upp under olika förhållanden. Det får då även 

konsekvenser för hur man ser på arbete och vad man förväntar sig få ut av arbete. Konflikter 

och mobbning på arbetsplatser är något som uppenbarligen förekommer och frågan är hänger 

dessa ihop med generationsskillnader och/eller postmaterialistiska värderingar?  

 

3. Tidigare forskning 

I den här delen kommer ett urval av tidigare forskning om konflikter, mobbning och 

trakasserier att beskrivas. Även Ingleharts forskning om postmaterialistiska 

värderingsförskjutningen och generationsforskning kommer att tas upp. 

För att kartlägga forskningen som rör dysfunktionella beteenden på arbetsplatser som 

konflikter och mobbning, generationsskillnader och postmaterialistisk värderingsförskjutning, 

samt individualisering har sökord i Uppsala Universitetsbiblioteks databas varit ord som 

generation, work place conflict, work values, value change, individualization och Inglehart. 

Sökningarna visar att det finns en uppsjö av studier och teoretiska artiklar och böcker utifrån 

de använda sökorden. Problemet är snarare att avgränsa än att det finns för lite tidigare 

forskning.  

Författaren till uppsatsen har inte hittat studier som behandlar just det området som är fokus 

för denna studie. Om det finns ett samband mellan konflikter, mobbning och trakasserier på 

arbetsplatser å ena sidan och postmaterialistiska värderingsförskjutningen och/eller 

generationsskillnader å andra sidan. 

  

3.1 Konflikter, mobbning och trakasserier. 

Dysfunktionella beteenden på arbetsplatser, som konflikter, mobbning och trakasserier finns 

det forskning som tyder på att det under de senaste decennierna ökat på arbetsplatser i olika 

länder (Samnani & Singh, 2012, s. 582). Redan 1984 så ställde man i Sverige frågor om 

mobbning till svenska verkställande direktörer som arbetade i storföretag. Dessa trodde att 
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individer som uttryckte kritiska åsikter ofta bemötes med isolering på arbetsplatser. Flera 

kände även till utfrysning på den egna arbetsplatsen. Men hur stort problemet var visste man 

inte vid den tiden, man hade bara indikationer på att det var ett problem som var tillräckligt 

stort för att inte kunde sopas under mattan (Thylefors, 1987, s. 23-24). Enligt Poilpot-

Rocaboy (2006) visar ett antal studier på att en stor del av arbetskraften i Europa påverkas av 

våld och trakasserier på sina arbetsplatser. Vissa studier som gjordes på mitten av 2000-talet, 

från bland annat USA och andra västländer så har upp till 95 procent av anställda under en 

fem års period utsatts för visst mobbningsbeteende på arbetsplatser (Samnani & Singh, 2012, 

s. 582).  

En av orsakerna till att dessa dysfunktionella organisationsbeteendena skulle öka, antas vara 

den snabba förändringshastigheten och den ökade komplexiteten när det kommer till 

företagens organisering i den globala miljön. Dessa två komponenter skulle öka riskerna för 

att mobbning ska hända mer frekvent (Harvey, Treadway, Heames, & Duke, 2009, s. 27). 

Forskningen visar att dysfunktionella organisationsbeteenden som stöld, spridandet av rykten 

om kollegor, bedrägerier, vandalisering av arbetsredskap, aggressivt beteende mot kollegor 

och chefer, sexuella trakasserier och mobbning på arbetsplatser ökar (Pheko m.fl., 2017, s. 

571).   

 

3.2 Postmaterialistisk värderingsförskjutning 

Individualiseringen går hand i hand med den postmaterialistiska värderingsförskjutningen, 

skillnaden är att den förra handlar om en pågående process och den senare handlar om 

värderingar. Man kan säga att det är två sidor av samma mynt. Det är flera forskare som har 

uppmärksammat individualiseringen och de beskriver ofta det som en frigörelse från de gamla 

livs- och samhällsformerna (Beck, 1996, Giddens,1999). Individualiseringen leder till samma 

begrepp som beskriver postmaterialismen. Vilket kan sammanfattas i begrepp som originell, 

unik, autentisk, personlig frihet och tolerans (Houtman, Aupers, & Koster, 2011, s. 22–23). 

Åke Nilsén beskriver i sin studie Att bli stannandes kvar att den ökande individualiteten hotar 

en gemenskap som vilar på en starkt grund genom en ökning av olika livsstilar på bekostnad 

av det gemensamma, som förenar. Även att det finns många olika källor till 

individualiseringen och därför även många olika uttryck (Witt & Knoll, 2005, s. 61).  

Inglehart har i studier visat på en utveckling mot postmaterialistiska värderingar otaliga 

gånger bland annat i The Silent Revolution (1977) och Culture Shift in Advanced Industrial 
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Society (1990) och i ett stort antal andra böcker och artiklar. De avancerade industriella 

samhällena genomgår gradvis förändring från fokus på ekonomisk och fysisk säkerhet, till 

större fokus på gemenskap, livskvalitet och att uttrycka sig själv (1990, s. 11).  När ett 

samhälle växlar från ett jordbrukssamhälle till en industriell ekonomi och kommer överlevnad 

att tas för givet och traditionell religiös tro tenderar att minska (Inglehart & Baker, 2000, s. 

46). De 65 länderna som ingår i World Value Survey visar både på massiv kulturell 

förändring och uthålligheten av särskiljande traditionella värden. Ekonomisk utveckling är 

associerad med genomgripande och till viss del förutsägbara, kulturella förändringar. 

Industrialisering främjar ett skifte från traditionella till sekulära rationella värden, medan 

uppkomsten av postindustriella samhället ger ett skifte mot mer förtroende, tolerans, 

välbefinnande och postmaterialvärden. Ekonomisk kollaps tenderar att driva samhällen i 

motsatt riktning. Om ekonomiskt utvecklingen fortsätter, förväntar vi oss en fortsatt 

minskning av den institutionaliserade religionen. Att influenser av traditionella värdesystem 

försvinner, är dock osannolikt. Trossystemen uppvisar anmärkningsvärd hållbarhet och 

motståndskraft. Empiriska resultaten från 65 samhällen indikerar att värden kan och 

förändras, men också att de fortsätter att återspegla ett samhälles kulturarv (Inglehart & 

Baker, 2000, s. 49). 

I studier gjorda under 1990-talet från bland annat USA så har upp till 75 procent av svarade i 

studier uppfattningen att egoism var stora eller mycket stora problem i samhället. Eller att det 

är mer fokus på individen än på samhällsgemenskapen (Putnam, 2000, s. 25). Vilket skulle då 

motsäga tesen om postmaterialistiska värderingsförskjutningen. Enligt Haller (Haller, 2002, s. 

139) har det visats att Ingleharts skalor är en heterogen samling objekt, hans klassifikation av 

länder i kulturella zoner är inte speciellt konsekvent och att han är omedveten om skillnaden 

mellan makro och mikro analysnivåer (s. 139).  

Tranter och Western har visat att sambandet mellan ålder och värderingar i både Australien 

och i USA är mycket svagt. Även den äldsta kohorten är mer postmaterialistisk än 

materialistisk, inte bara de yngre kohorterna (Tranter & Western, 2003, s. 244). Enligt bland 

annat Billari (2001), Humink och Wagner (1991) är idéerna om de individualiserade vägarna i 

livet svagt underbyggda. Elchardus (2006) säger att tesen om individualiseringen inte är 

realitetsanpassad och man kan undra varför den är så populär och att många tror på den 

(Howard, 2008, s. 70). 
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3.3 Generationer 

McCrindle och Wolfinger (2010) anser att det de olika generationerna Baby Boomers, 

generation X, Z och Y har olika egenskaper, och det behöver man förstå för att skapa 

förståelse för respektive generation. I tidigare forskning har det bland annat framkommit att 

många större företag i USA upplever att det är konflikter mellan äldre medarbetare och yngre 

på grund av skillnader i värderingar, attityder till arbetet och auktoriteter (Eisner, 2005).  

Enligt Permat (2005) som studerat Generations Y:s karaktärsdrag, skriver att de skiljer sig 

markant från tidigare generationer. MEWE som är en annan benämning på Generation Y så 

beskriver man att dessa är individualister som sätter vänner och relationer främst. Generation 

Y betonar även tolerans och respekt för andra människor, samtidigt som de förväntar sig detta 

tillbaks (Lindgren et al, 2005, s. 41). Det har också studerats om de förändrade karriärvägarna 

och hur man byter karriärvägar idag både neråt och åt sidan, inte bara en uppåtgående karriär 

(Lyons, Schweitzer & Ng, 2015).  

Det finns även studier där man tittat på skillnaden mellan ’Generation X’ och ’Generation Y’, 

när det kommer till arbetsvärderingar med mera. En intressant sak var där att ha möjlighet till 

ett intressant arbete där man får använda sina färdigheter var viktigare för den tidigare 

generationen, medans ’Generation Y’ ökade sina värderingar som gällde yttre belöning 

(Krahn & Galambos, 2014). I boken 70-talisterna som kom 1993 så beskrevs värderingarna 

hos dessa på följande vis utifrån de enkätundersökningar de gjort ”Sammanfattningsvis håller 

materiella trygghetsvärderingar på att ersättas av postmaterialistiska frihetsvärderingar (1993, 

s. 10).”  

Enligt Becton et al (Becton m.fl., 2014, s. 185) finns det vissa skillnader mellan generationer 

när det kommer till arbetsplatsbeteende, dock är stereotyperna när det kommer till skillnader i 

arbetsplatsbeteende inte alltid sanna. Deras studie visar även på att man inte ska implementera 

HR-strategier som grundar sig på att generationer har unika värderingar.  

Det finns inte några meningsfulla skillnader mellan generationer när det kommer till 

arbetsrelaterade variabler, enligt den metaanalys som Costanza el.al genomförde är det 

kommer till arbetsrelaterade attityder (Costanza m.fl., 2012, s. 375).  

3.4 Summering av tidigare forskning 

Dysfunktionella beteenden på arbetsplatser har ökat enligt bland annat Samnai & Singh 

(2012) och att en stor del av till exempel den europeiska arbetsstyrkan påverkas av dessa 
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(Poilpot-Rocaboy, 2006). Inglehart (1990) har under sin långa karriär och otaliga studier visat 

på att den postmaterialistiska värderingsförskjutningen sker. Där vi då ska sträva mot 

gemenskap, livskvalitet och att uttrycka oss själva. Forskningen om generationer har visat att 

det är skillnad i värderingar och prioriteringar mellan olika generationer (McCrindle & 

Wolfinger, 2010) 

 

4. Metod och material 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska tillvägagångssätt som används. Till att börja 

med redogörs det för enkäten och urvalet. Frågorna som användes till enkäten beskrivs, till 

exempel hur de konstruerades för att kunna besvara frågeställningen som ligger till grund för 

denna studie. Sedan gå till att beskriva operationaliseringen av frågeställningen, variablerna, 

analysförfarandet, validitet, reliabilitet och etiska överväganden. 

4.1 Enkäten och urval 

Detta är en pilotstudie, där idéerna om att den postmaterialistiska värderingsförändringen 

och/eller generationsskillnader gör det svårare för oss att samarbeta på arbetsplatser, testas för 

att se om det finns någon relevans i dessa idéer. Enkäten genomfördes med Google Forms 

som är tillgängligt utan kostnad för forskaren. Enkäten skickades ut via två av de stora sociala 

medierna, LinkedIn som är mer inriktat på arbete och nätverkande och Facebook som är av 

mer personlig karaktär. Enkäten var tillgänglig mellan 20 april och 7 maj och under den 

perioden svarade 213 individer på enkäten. Det uppmuntrades också att dela vidare enkäten 

för att så många som möjligt får möjlighet att svara på enkäten. Det kan liknas vid ett 

snöbollsurval, då det är respondenterna som hänvisar studien vidare till andra som kan vara 

intresserad (Denscombe, 2016, s. 76). Uppmaning att fylla i enkäten gjordes två gånger 

genom meddelanden till nätverken. De personers som studien hoppades nå var 

förvärvsarbetande vuxna individer. För de individer som var arbetslösa vid tidpunkten 

enkäten skickade ut, gick det att svara på enkäten men då utifrån erfarenhet av tidigare arbete. 

I vanliga fall när man använder sig av enkäter så vill man få till ett slumpmässigt och 

representativt urval, detta för att sedan kunna generalisera resultatet till hela populationen, 

exempelvis: hela det svenska folket, alla män eller kvinnor eller alla förvärvsarbetande. I 

denna studie görs det inte någon ansats att generalisera resultatet då det är en liten studie. Då 

enkätsvaren har viss snedfördelning åt vissa håll (diskuteras mer nedan) och det inte heller 
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finns möjlighet att veta något mycket om bortfall då enkäten inte skickades till några specifika 

personer, utan skickades ut via sociala nätverk där man inte har någon aning om vem som 

svarat eller inte svarat. Det fanns ett visst internt bortfall då 213 svarade på enkäten, mellan 

201-208 svar kom med då analyserna gjordes. I vanliga fall så påverkar bortfallet hur stor 

osäkerhet det är i resultatet man får fram (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010), men då vi 

testar idéerna för att se om det finns något att gå vidare med för kommande studier är det inte 

lika viktigt för denna studie att veta hur stort bortfall det är.  

Studien kunde inte nå de som inte har någon dator, inte heller de som varken har Facebook 

eller LinkedIn. På LinkedIn klickades det 454 gånger på de inlägg som länkade till enkäten på 

Google Forms och på Facebook delades inläggen som länkade till enkäten 51 gånger. Det är 

går då att anta att enkäten nådde ett antal tusen personer och 213 svarade på enkäten. Om man 

utgår från de 454 som klickat på inlägget och de 51 som delat så hamnar bortfallet på över 50 

procent.  

En snedfördelning i ålder är att förvänta sig då uppsatsförfattarens nätverk i stor del består av 

personer som tillhör samma generation, det vill säga generation X. Ett problem som kan 

uppstå är om enkäten delas i grupper som har ett specialintresse i ämnet man undersöker, som 

till exempel grupper som samlar individer som har varit mobbade eller trakasserade på en 

arbetsplats. Enkäten tillhörande denna studie delades i en grupp, det var en grupp som 

studerat konfliktkurser på universitet och andra som har ett yrkesmässigt intresse av 

konflikter. Så det upplevs inte som ett problem att den delades just i den gruppen.  

Det förekommer även en stor snedfördelning när det kommer till de som svarat på enkäten 

och hur det förhåller sig till befolkningen i stort. Till exempel så utgör kvinnor 80 procent av 

de svarande när de i befolkningen i stort utgör ca 49 procent (SCB, 2018). Det är också en 

snedvridning när det kommer till bostadsort, där nästan 50 procent kommer från 

landsbygdskommun eller lägre ner på den skalan.  

Högutbildade är också överrepresenterade då de utgör 75 procent av de svarande på enkäten. 

Generation X står också för en oproportionerlig stor del av de som svarat. Högutbildade antas 

även vara mer postmaterialistiska och individualistiska än de med lägre utbildning. Detta 

kanske korrigeras en del av att boende utanför större städer står för en majoritet av de 

svarande. Att Generation X står för en 60 procent av de svarande kan förklaras med att 

uppsatsförfattaren själv tillhör den generationen och flertalet i dennes nätverk på sociala 

medier består av personer som tillhör samma generation.  
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4.2 Studiens frågor 

För att kunna besvara studiens frågeställning, togs ett antal frågor fram, som antogs handla 

om konflikter, mobbning och trakasserier. Vissa var använda i tidigare studier och andra 

konstruerades från vad forskningsartiklar hade kommit fram till att det handlar om när det 

gäller dysfunktionella beteenden på arbetsplatser. 

Föra att underlätta detta arbete användes en blandning av frågor använda i stora 

undersökningar som upprepats många gånger. Bakgrundsfrågor kommer från International 

Social Survey Programme, ISSP Jobben och Arbetslivet (2005), de om materialistisk-

postmaterialistisk värderingsförskjutning är tagna från World Value Survey (2005, 2011). 

Frågorna om konflikter kommer från en outgiven studie av Allvin och Movitz (2009). 

Frågorna om mobbning och trakasserier kommer från artikeln When work Hurts (Pheko m.fl., 

2017, s. 575) där de beskriver olika upplevelser och beteenden som flertalet forskare är 

överens om är upplevelser och beteenden som konstituerar mobbning och trakasserier.  

 

4.3 Variabler 

"Den beroende variabeln beskriver variationen i den egenskap hos analysenheterna som vi vill 

förklara" och "Oberoende variabler beskriver variationen i egenskaper hos analysenheten som 

vi tror kan förklara variationen i den beroende variabeln (Esaiasson, 2007, s. 54)". Beroende 

variabler (se bilagan hur frågorna är konstruerade) de som påverkas av andra variabler de 

oberoende variablerna, är som följande, 1: olika frågor om de upplever att det är konflikter på 

deras arbetsplats, 2: olika frågor om de upplever att det är mobbning och trakasserier på deras 

arbetsplats, 3: olika frågor om de själva har upplevt mobbning och trakasserier i arbetet. Alla 

dessa frågor hade svarsalternativen, Nästan aldrig-Ganska sällan-Ibland-Ganska ofta-Mycket 

ofta. Efter mer genomgående analys av frågorna så fanns det två frågor som mäter konflikt på 

arbetsplatsen och det var om det förekommer några dolda eller outtalade konflikter och om 

det förekommer några öppna konflikter på arbetsplatsen. De andra frågorna under punkt 23 

Arbete och konflikter (se bilaga) likande frågor som förekommer under punkt 25 och 26 som 

handlade om mobbning och trakasserier. Därför uteslöts dessa från analysen.   

Beroende variablerna kodades att om man upplevt konflikter, mobbning eller trakasserier 

fanns högre upp på skalan och om man inte upplevt detta fanns lägre ner på skalan. De 

oberoende variablerna är generation och materialist-postmaterialist (se bilaga 1 hur frågorna 

är konstruerade).  
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När det gäller postmaterialistiska värderingar är frågebatterier från World Value Survey 2005 

det som används i denna studie. De två första (se bilaga 1) var med redan i The Silent 

Revolution från 1977 och den tredje har tillkommit senare (Inglehart, 1990). Tanken är utifrån 

hur man svarar kunna utröna om individen har materialistiska värderingar eller 

postmaterialistiska värderingar. Respondenten väljer det viktigaste och det näst viktigaste av 

fyra alternativ, där två är materialistiska ståndpunkter som till exempel hög ekonomisk tillväxt 

och starkt försvar och två är postmaterialistiska ståndpunkter kan exempelvis handla om 

yttrandefrihet eller ge folk mer att säga till om vid viktiga samhällsbeslut. Det finns tre sådana 

frågebatterier, där de olika målen ska vara varianter på materialistiska och postmaterialistiska 

ståndpunkter. 

Den andra oberoende variabeln är generationer där vi i denna studie använder oss av tre 

generationer, den första personer som är födda mellan 1946 och 1964 och kallas för Baby 

Boomers. Den andra är personer som är födda mellan 1965 och 1979 som kallas för 

Generation X, och den tredje är Millennials (Generation Y) som är födda mellan 1980 och 

1994. De som var födda innan 1945 de så kallade Traditionalisterna uteslöts då de var bara tre 

till antalet och Generation Z som är födda efter 1995 och framåt uteslöts också som 

analyskategori då inte någon av respondenterna tillhörde den generationen. Dessa kategorier 

är inte tagna ur luften, varianter på dessa är vad som brukar användas i 

generationsforskningen.  

De oberoende variablerna kodades så att den äldsta generationen var 0 och den yngsta var 1. 

Materialist låg lågt ner på skalan och postmaterialist högt upp på skalan. 

 

4.4 Analysförfarande 

För att besvara uppsatsens frågeställning är det av intresse att se om förekomst och upplevelse 

av konflikter, mobbning och trakasserier påverkas av generationsskillnader, samt om de med 

postmaterialistiska värderingar upplever konflikter, mobbning och trakasserier oftare än de 

med materialistiska värderingar. För att se om generation och/eller värderingsförskjutningen 

kunde förklara något gällande gjordes regressionsanalys med de olika variablerna. 

Utifrån studiens tre kategorier, upplever att det förekommer konflikter, upplever att det 

förekommer mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och om individen själv upplevt 

mobbning och trakasserier på arbetsplatsen behandlas dessa som kvotskalor. Detta för mäta 

dessa kategorier med bara en variabel skulle inte ha varit fruktbart, då många sociala fenomen 
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är komplexa (Djurfeldt, 473). Genom att slå ihop flera variabler och på så sätt skapa en 

totalsumma av dessa variabler räknad SPSS automatiskt ut en skala. Detta för att kunna 

genomföra regression på dessa, och ha variabler som går att jämföra. En variabel som 

Generation behandlas i uppsatsen som en intervallskala, de tre nivåerna i variabel kan ses som 

tidigare eller senare i ett känt tidsintervall (Denscombe, 2016, s. 352) och i teorin går det att 

bygga i all oändlighet med generationer både framåt och bakåt. 

Utöver detta gjordes även reliabilitetskontroll av använda variablerna. På frågorna som ingick 

i konflikt och visade Cronbach's Alpha på 0,721, när det är större än 0,7 så anser man att 

frågorna mäter samma bakomliggande koncept (”Cronbachs alfa”, 2017). För kategorierna 

om mobbning och konflikter på arbetplatsen visade Cronbach's Alpha 0,895 och om man själv 

har upplev mobbning och trakasserier visade det 0,944. Tyder på att det är relativt hög 

interkorrelation (Esaiasson, 2007) mellan frågorna som ingår i studien. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Undersöks det som studien ämnar undersöka, hur bra är frågorna som ställs, är viktigt att 

fundera på i en enkätundersökning. Validiteten handlar om frågorna mäter det som är tänkt att 

de ska mäta (Ejlertsson, 2014). Det kan ju vara att författare blandar ihop olika begrepp, till 

exempel i den här studien skulle ställa frågor kring individualiseringsprocessen och tänka att 

det är utslag för postmaterialistiska värderingsskiftet. Det förra handlar om en process som 

individer mer eller mindre uppfattar att de är med om och den senare handlar om förändringar 

i attityder och värderingar som sker långsamt. Två sidor av samma mynt. Studien strävar efter 

att det ska vara så få systematiska fel i undersökningen för att bedöma att validiteten som hög 

(Djurfeldt m.fl., 2010). Är det låg reliabilitet (slumpmässiga fel) i vårt mätinstrument så är 

också validiteten låg. Det kan även vara så att reliabiliteten är hög, men ändå så är validiteten 

låg, det är inte en tillräcklig förutsättning att reliabiliteten är hög. Vi har inte något annat mått 

på det vi mäter att jämför med, så validiteten blir svår att säga något om (Ejvegård, 2009, s. 

82).  

Jag uppfattar att det kan vara problem med reliabiliteten i en studie som denna då reliabilitet 

handlar om slumpmässiga fel, att mätningar av samma förhållanden ger samma resultat 

(Ejlertsson, 2014, s. 159). Då det är en liten studie och den administreras via sociala medier så 

är det svårt att säga något om undersökningens reliabilitet. Respondenterna får fylla i ett 

standardiserat frågeformulär, vilket är bra för reliabiliteten i studien. Fungerar frågorna bra, så 
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går det att replikera studien och få samma resultat (Djurfeldt m.fl., 2010). Reliabilitetstesterna 

är över 0,7 vilket tyder på att frågorna undersöker samma underliggande koncept och det ökar 

reliabiliteten. 

Att föra över data från Google Forms till SPSS gjordes genom att först föra över data från 

Google Forms till Google Sheet. Efter detta steg fördes sedan data över till Excel där 

textsvaren kodades om till siffror innan det fördes över till SPSS. I SPSS gjordes en 

ytterligare genomgång av svarskategorierna för att säkerställa att dess hade överförts från text 

till siffor så korrekt som möjligt. Då man i Excel kan använda sig av Sök och markera – ersätt 

så behöver man inte gå in på varje rad och själv ta bort texten och sätta i en siffra utan man 

skriver i den text man vill ersätta och sedan det sifferalternativ man har bestämt att kategorin 

skall ha istället och väljer Ersätt. Då ersätts alla det svar som man vill ersätta med en siffra. 

Det underlättar när det finns funktioner i programvaran som används, där man får hjälp med 

att byta ut svarsalternativen som kommer i text till siffror. Utan sådana funktioner ökar risken 

för att överförandet från textsvar till siffor bidrar till låg reliabilitet.  

Men på grund av den stora snedfördelningen hos de svarande, övervägande stor andel 

kvinnor, Generation X, högutbildade och boende i landsbygdskommuner så är 

tillförlitligheten relativt låg. Speciellt om man vill generalisera resultaten till befolkningen i 

stort. 

 

4.6 Etiska överväganden 

”Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika 

intressen som är legitima”(”God forskningssed”, 2017, s. 7). 

Forskningsetiska principer brukar sammanfattas i fyra stycken krav (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Det finns en mängd olika intressen som kan vara legitima, detta är en studentuppsats som till 

viss del behandlar ett ämne som kan vara känsligt. Det sätt som användes för insamlingen av 

materialet kan respondenternas identitet inte kan röjas, då den inte skickas direkt till någon 

person, utan via sociala nätverk. Om de inte själva berättar att de svarat på enkäten, vet ingen 

om att de har svarat. Arbetsgivare eller arbetskamrater vet inte om att man svarat på enkäten 

och då inte heller om man har uppgett att det är mobbning och trakasserier på den arbetsplats 

där man arbetar. Det registreras inte vilka som svarar på enkäten, säkert går det att få reda på 

genom ip-adresser med mera. Men det ligger utanför uppsatsförfattarens kompentens och den 

informationen är inte tillgänglig för gemene man. Man kan säga att deltagarnas intressen 

skyddas, deltagandet är frivilligt och genomförs via informerat samtycke. Det är också tydligt 

med vad som ska undersökas, inte några falska förespeglingar, och det strävas efter att den 

vetenskapliga integriteten är hög (Denscombe, 2016, s. 428). Man kan anta att det finns ett 

samtycke till att genomföra enkäten om deltagarna öppnar länken till enkäten, besvarar 

frågorna och på så sätt har godkänt deltagande i undersökningen. Det framgår i 

informationsbrevet vem det är som genomför undersökningen och vilket syfte det är med 

undersökningen. Materialet sprids inte heller utan används bara för denna uppsats. 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras genom att först redovisa en del bakgrundsfakta för svarande på enkäten, 

för att skapa en bild av vilka som svarat på enkäten. Sedan med hjälp av regressionsanalys, se 

om det finns ett samband mellan två av de oberoende variablerna generation och 

postmaterialistiska värderingar som teorin postulerar. Där efter går vi vidare med att testa om 

det finns samband mellan de två oberoende variablerna generation och materialistisk-

postmaterialistisk å ena sidan och de tre beroende variablerna om man upplever att det 

förekommer konflikter på arbetsplatsen, upplever om det förekommer mobbning och 

trakasserier på arbetsplatsen och till sist om man själv har upplevt mobbning och konflikter på 

arbetsplatsen. När det kommer till materialistiska-postmaterialistiska värderingar testas varje 

frågebatteri (se fråga 8 i bilagan för enkäten) mot de beroende variablerna, detta för att se om 

det är någon skillnad mellan de tre. För om de tre frågebatterierna faktiskt mäter 
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materialistiska-postmaterialistiska värderingar torde resultatet vara liknande för alla tre. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

 

5.1 Bakgrund för respondenterna 

Tabell 1. Hur respondenterna svarat på frågor om kön, generationer, utbildning, bostadsort och om 
de arbetar eller ej. 
                  

          Variabler   Antal  Procent   

 Kön           

 - Man    39   18,3   

 - Kvinna   172   80,8   

 - Annat    2   0,9   

 Total    213  100,0   

 Generationer         

 - Traditionalister    3   1,4   

 - Baby Boomers   50   23,5   

 - Generation X   125   58,7   

 - Generation Y    35   16,4   

 Total    213  100,0   

 Utbildning         

 - Låg    2   0,9   

 - Mellan   50   23,5    
 - Hög   160   75,1   

 - Ej slutfört ngn utb    1   0,5   

 Total    213  100,0   

 Bostadsort         

 - Storstad    40   18,8   

 - Större stad   29   13,6   

 - Liten stad   34   16,0   

 - Landsbygdskom   66   31,0   

 

- By el. mindre 
samhälle   

34 
  

16,0 
  

 - Gård/ hus på landet    10   4,7   

 Total    213  100,0   

 Arbetar           

 - Arbetar    203   95,3   

 - Arbetar ej    10   4,7   

 Total    213  100,0   
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Som det går att utläsa av tabellen så är det en stor övervikt av kvinnor som har svarat på 

enkäten, det utgjorde 80,8 procent av de svarande. Medan männen utgjorde 18,3 procent, 0,9 

procent det vill säga två personer ser sig varken som kvinna eller man. Sammanlagt var det 

213 personer som svarade. Det är en markant övervikt av kvinnor jämfört med landet i stort, 

där det är en svag övervikt för män jämför med kvinnor (SCB, 2018) 

 

När det kommer till generationstillhörighet kan vi se att den största gruppen är Generation X 

som utgör 58,7 procent av de svarande, därefter har vi Babyboomers som utgör 23,5 procent 

och Generation Y uppgår till 16,4 procent. Den minsta gruppen är traditionalister 1,4 procent 

av de svarande och Generation Z förekommer inte alls, då ingen i den åldersgruppen svarade 

på enkäten. En kraftig övervikt för Generation X som i landet i stort utgör cirka 23 procent av 

befolkningen, nästan dubbelt fler. Babyboomers ligger 2–3 procent under vad de har för andel 

landet i stort och svarande tillhörande Generation Y har en andel som ligger cirka 10 procent 

lägre än deras andel av befolkningen i stort (SCB, 2018)2.  

 
Personer med högutbildning är överrepresenterade då de uppgår till 75,1 procent av de 

svarande i studien, bland befolkningen i stort är 43 procent högutbildade. När det kommer till 

personer med gymnasieutbildade eller mellankategorin som användes här är det 44 procent 

ibland befolkningen i stort, medan det är 23,5 procent som har angett den kategorin av de som 

svarat på enkäten. Lågutbildade utgjorde 0,9 procent av de svarande, men dess andel bland 

befolkningen i stort uppgår till 12 procent (SCB, 2018).  

Av tabellen kan det avläsas att den största gruppen svarande bor i en landsbygdskommun och 

den minsta gruppen bor på en gård eller enskilt hus på landet. Utöver det är det en ganska 

jämn spridning av bostadsort för de svarande. 63 procent av landets befolkning bor i städer 

och ytterligare 22 procent bor i tätorter (SCB, 2018).  

 

Tanken var att enkäten skulle nå personer som jobbar eller har jobbat under perioden 1980–

2018, och 95,3 procent av de svarande jobbade vid den tidpunkt då de svarade på enkäten. 

Endast 4,7 procent av de svarande jobbade inte vid de tillfället som de svarade på enkäten. 

Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen i mars 2018 vad 6,5 procent arbetslösa (SCB, 

2018), vilket är något fler än de svarande i denna studie. Men det är relativt nära, vilket är den 

enda av de redovisade kategorierna som ligger nära hur det är för befolkningen i stort. 

                                                           
2 Procentsatserna för de olika generationerna är uträknade från SCB statistik och är ungefärliga. 
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5.2 Generation och postmaterialistiska värderingar 

En av hypoteserna bakom den postmaterialistiska värderingsförskjutningen är att de 

uppväxtförhållanden man har när man är liten påverkar ens värderingar och man har fokus på 

de behov som inte är uppfyllda. Detta bygger på Maslows behovshierarki (Inglehart, 1977). 

Om så är fallet torde generationstillhörighet, i denna studie ingår tre generationer, Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y, påverka. För att testa denna hypotes gjordes en 

regressionsanalys för att utröna om var man placerar sig på skalan materialist-postmaterialist 

påverkas av vilken generation man tillhör. Hur mycket av variansen hos materialist-

postmaterialist kan förklaras av generationstillhörighet? Eftersom vi i detta fall har ca 200 

svarande kan vi börja med att se vad R Square visar (Djurfeldt m.fl., 2010) och om modellen 

är statistiskt signifikant skulle modellen förklara 0,013 procent av variansen. Då kan vi förstå 

att om vi går vidare till ANOVA där visar det att vi inte har fångat någon signifikant del av 

variansen, då signifikansen är 0,110 vilket är över 0.05, som säger att vi med 95 procents 

säkerhet kan anta att resultatet inte påverkats av slumpen. 

Om detta stämmer är det inte vilken generation man tillhör som påverkar skiftet mot 

postmaterialistiska värderingar. Utan det är något annat. Det har kommit kritik mot att det 

skulle vara ett starkt samband mellan ålder och postmaterialistiska värderingar förut från 

bland annat Tranter och Western (2003). Där de visar på svaga samband i Australien och 

USA. Enligt bland annat Billari (2001), Humink och Wagner (1991) är idéerna om de 

individualiserade vägarna i livet svagt underbyggda. Elchardus (2006) säger att tesen om 

individualiseringen inte är realitetsanpassad och man kan undra varför den är så populär och 

att många tror på den (Howard, 2008, s. 70). 

Enligt Putnam säger studier från 90-talet i USA att många individer hade uppfattningen att 

egoism var stora eller mycket stora problem i samhället. Eller att det är mer fokus på 

individen än på samhällsgemenskapen (Putnam, 2000, s. 25). Vilket skulle då motsäga tesen 

om postmaterialistiska värderingsförskjutningen. Enligt Haller (2002) har det visats att 

Ingleharts skalor är en heterogen samling objekt, hans klassifikation av länder i kulturella 

zoner är inte speciellt konsekvent och att han är omedveten om skillnaden mellan makro och 

micro analysnivåer (s. 139). 
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5.3 Generation och konflikt, mobbning och trakasserier 

För att undersöka om och hur mycket generationstillhörighet kan förklara någon del av 

variansen när det kommer till upplevelsen av konflikt, mobbning och trakasserier på 

arbetsplatser genomfördes tre regressionsanalyser. Där generationstillhörighet var den 

oberoende variabeln och de andra tre beroende variabler. För alla tre analyser visade sig 

signifikansen i ANOVA tabellen att de var icke-signifikanta. För generationstillhörighet och 

konflikter på arbetsplatsen vad signifikansnivån 0,114, för generationstillhörighet och 

förekommer det mobbning och trakasserier på arbetsplatsen vad signifikansnivån 0,321 och 

för generationstillhörighet och om man själv upplevt mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen var signifikansnivån 0,438. I ökande grad överstiger dessa signifikansnivån på 

0.05 som är det som eftersträvas. Generationstillhörighet inte kunde förklara någon del av 

variansen när det kommer till konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. 

 

5.4 Postmaterialistiska värderingar och konflikt, mobbning och trakasserier 

För att undersöka om den andra variabeln av de två oberoende variablerna kan förklara något 

av variansen hos konflikt, mobbning och trakasserier. Det genomfördes flera 

regressionsanalyser, för materialistiska-postmaterialistiska värderingar och konflikter, för 

materialistiska-postmaterialistiska värderingar och förekommer det mobbning och trakasserier 

på arbetsplatsen, samt materialistiska-postmaterialistiska värderingar och om man själv 

upplevt mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. De materialistiska-postmaterialistiska 

värderingarna testades utifrån tre frågebatterier, som kallades Mål för landet (fråga 8 i 

enkätbilagan, se även nedan) för att se om de förklarar något av variansen, samt om frågorna 

fångar de materialiska-postmaterialistiska värderingarna borde alla tre vara signifikanta eller 

inte signifikanta då de kanske inte har något förklaringsvärde när det kommer till mobbning, 

trakasserier och konflikter på arbetsplatser.  

Frågorna som ställdes för att bedöma materialistiska och postmaterialistiska värderingar var 

följande:(respondenten skulle välja det viktigaste och det näst viktigaste)  

1. Mål för landet 
Hög ekonomisk tillväxt 
Säkra att Sverige har ett starkt försvar 
Att ge folk mer att säga till om på jobbet och i lokala frågor  
Att försöka göra stad och landskap vackrare 
 
 



27 
 

2. Mål för landet 
Att upprätthålla ordningen i samhället? 
Ge folk mer att säga till om vid viktiga samhällsbeslut 
Bekämpa prisökningar 
Skydda yttrandefrihet 
 
 
3. Mål för landet 
Skapa en stabil ekonomi 
Utveckling mot ett mindre opersonligt och mer mänskligt samhälle 
Utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
Kampen mot kriminalitet 
 

Mål för landet 1 och 2, var med i Ingleharts tidiga studier som redovisades i The Silent 

Revolution (1977) och det tredje kommer från World Value Survey som genomfördes 2011. 

När det kommer till materialistiska-postmaterialistiska värderingar och konflikter på 

arbetsplatsen visade det sig att Mål för landet 1 inte var signifikant. Mål för landet 2 (tabell 2) 

var signifikant, 0.001. R Square var 0,05 vilket säger att dessa värderingar kan förklara 5 

procent av variansen hos konflikter på arbetsplatsen. B-koefficient visar -0,549. Vilket tyder 

på att man upplever att det förkommer konflikter på arbetsplatsen i lite högre grad om man 

har materialistiska värderingar.  

 
Tabell 2. Regressionsanalys. Beroendevariabel: Förekommer det konflikter på arbetsplatsen. 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 
 
1.Mat/Postmat 2 -0,549* 
 (0,162) 
 
Intercept 4,553** 
 (0,350) 
N 206 
R-square (justerat) 0,050 (0,045)  
*=p<.01  **=p<.001 

 
Mål för landet 3 (Tabell 3) var signifikant, 0,002 när det kommer till om man upplever att det 

förkommer konflikter. R Square var 0,046 vilket säger att dessa värderingar kan förklara 4,6 

procent variansen när det kommer till om man själv upplevt mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen. B-koefficient visar -0,407. Vilket tyder på att man upplevt att det förekommer 

konflikter på arbetsplatsen i lite högre grad om man har materialistiska värderingar. 
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Tabell 3. Regressionsanalys. Beroendevariabel: förekommer konflikter på arbetsplatsen. 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 
1.Mat/Postmat 3 -0,407* 
 (0,130) 
 
Intercept 4,193** 
 (0,263) 
N 208 
R-square (justerat) 0,046 (0,041)  
*=p<0,01 **=p<0,001 

 

När det kommer till om man upplever att det förekommer mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen (ej utsatt själv), visade det sig att materialistiska-postmaterialistiska värderingar 

inte var statistiskt signifikant. Signifikansen för mål 1, 2 och 3 var 0,922, 0,142 och 0,55 

vilket överstiger 0,05 nivån som eftersträvas.  

Den tredje beroende variabeln (tabell 4), om man själv upplevt mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen, där visade det sig att Mål för landet 1, med materialistiska-postmaterialistiska 

värderingar som förklarande variabel, kunde förklara 2,8 procent av variansen. Den var 

statistisk signifikant 0,016. B-koefficient var 0,999. Vilket tyder på att det finns ett positivt 

samband mellan postmaterialistiska värderingar och om man själv upplevt mobbning och 

trakasserier på arbetsplatsen. Mål för landet 2 och 3 var ej signifikanta. Vilket säger i detta 

fall, att de inte kan förklara något när det kommer till om man själv upplevt mobbning och 

trakasserier på arbetsplatsen. 

 
Tabell 4. Regressionsanalys. Beroendevariabel: Själv upplevt mobbning och trakasserier på 
arbetsplats. 
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 
 
1.Mat/Postmat 1 0,999* 
 (0,411) 
 
Intercept 3,231** 
 (0,774) 
N 201 
R-square (justerat) 0,028 (0,023)  
*=p<.05  **=p<.001 
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5.6 Summering av resultat 

Det var en stor snedfördelning bland de svarande jämför med befolkningen i stort när det 

gäller könsfördelningen och antalet individer i Generation X speciellt. Men även allt för stor 

andel högutbildade samt boende på mindre orter. 

Sambandet mellan generation och postmaterialistiska värderingar, kanske inte är så starkt som 

teorin postulerar. I denna studie förklarar generationstillhörighet inte värderingsförskjutningen 

mot postmaterialistiska värderingar. Det kanske finns andra faktorer än generationstillhörighet 

som påverkar värderingsförskjutningen. I analyserna som gjordes fanns det en svag 

förklaringsnivå där det tyder på att om man har materialistiska värderingar, upplever man 

även i lite större utsträckning att det förekommer konflikter på arbetsplatser. Har man 

postmaterialistiska värderingar upplever man i lite större grad att man själv har upplevt 

mobbing och trakasserier. När det kommer till om man upplever att det förekommer mobbing 

och trakasserier på arbetsplatser, visar materialistiska-postmaterialistiska värderingar 

ingenting då analysen visade på att det var icke-signifikant.  

 

6. Avslutande diskussion 

Det som man kommer tillbaka till i den avslutande diskussionen efter en studie som denna, är 

de oberoende variablerna mycket svaga eller icke existerande förklaringsförmåga för 

variansen i de beroende variablerna. Även den stora snedvridningen på flera punkter än 

jämfört med befolkningen i stort och att de som svarat har blandade värderingar. Blandade 

värderingar i större grad än vad människor antas ha om man utgår från tesen om 

värderingsförändring.  

Det var en stor övervikt av högskoleutbildade och kvinnor som svarat, och då skulle 

postmaterialistiska värderingar varit mer framträdande. Men de flesta hade något 

materialistiska eller något postmaterialistiska värderingar, väldigt få hade tydliga 

materialistiska eller postmaterialistiska värderingar. En stor andel av de svarande tillhör 

Generation X vilket kan påverka resultatet, då senare generationer ska vara mer 

postmaterialistiska enligt tesen om värderingsförskjutning. 82 procent av de svarande tillhör 

generationerna Baby boomers och Generation X vilket gör att studien inte fångar in den 

möjliga värderingsförskjutningen hos senare generationer. För att kunna göra en ordentlig 
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analys på om generation och/eller postmaterialistiska värderingsförskjutningen kan förklara 

en del av konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen behövs en större 

överensstämmelse med befolkningen i stor. Men även ett större antal som svarar på frågorna, 

när de mäter den postmaterialistiska värderingsförskjutningen görs det på landsnivå och inte 

på ett litet antal svarande som i denna studie.  

Frågorna om Mål för landet är tänkta att visa på hur en andel av befolkningen över tid har 

skiftat från materialistiska värderingar till postmaterialistiska värderingar, vilket de kanske 

gör på något sätt. Som denna studie dock visar svarar respondenterna väldigt olika på vilka 

som är det viktigaste och näst viktigaste målen för landet. Det ter sig tveksamt om frågorna är 

tillämpliga att skilja ut materialistiska värderingar från postmaterialistiska värderingar.  

Så som respondenterna har svarat i denna studie är generationstillhörighet inte någon 

identifikator på skiftet mot postmaterialistiska värderingar. Ingleharts (1977) hypotes bygger 

på att uppväxtförhållanden påverkar individens värderingar, vilket inte är orimligt. De yngre 

generationerna skulle vara mer postmaterialistiska än de äldre generationerna. I denna studie 

finns inte den kopplingen. Det finns heller inte något samband mellan generationstillhörighet 

och om man upplever konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatser i denna studie.  

I ett tidigt skede fanns även individualiseringsfrågor med i analysmodellen, som byggde på 

teorierna att vi kan välja våra livsbetingelser i större utsträckning idag än tidigare (t.ex. Beck, 

2000, Giddens, 1999). Men då i princip alla svarade Ja på dessa frågor och skulle kunna 

definieras som individualister uteslöts de som analyskategori, då det ansågs att de inte mätte 

individualisering på ett bra sätt. Det skulle behövts andra frågor för att täcka in det begreppet 

på ett fruktbart sätt. 

Eftersom generationstillhörighet och materialistiska - postmaterialistiska värderingar inte ser 

ut att vara bra någon bra förklaringsgrund när det kommer till om man upplever att det 

förekommer konflikter, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Får man anta att det är 

annat som påverkar upplevelsen och förekomsten dessa dysfunktionella beteenden på 

arbetsplatsen.  
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8. Bilaga 

8.1 Enkäten 

1. Kön 
(vänligen kryssa för det alternativ som stämmer in på dig) 
Man  
Kvinna  
Annat 
 
2. Ålder 
Födelseår 
 
3. Utbildning 
Kryssa för alternativet som är din högsta utbildnig 
Folkskola/grundskola 
2-årig gymnaiselinje 
Yrkesinriktat gymnasieprogram (gymnasiet efter 1992) 
Yrkesskola 
Folkhögskola 
Real skola 
3-4 årigt gymnsielinje 
Samhällsvetenskapligtprogram eller naturvetenskapligtprogram (gymnasiet efter 1992) 
Universitets- eller högskolestudier utan examen Examen 
från universitet eller högskola 
Frågorna kommer från undersökningen Jobb och arbetslivs 2005 . 
 
4. Bostadsort (Definitioner från SKL) 
Kryssa för det alternativ som stämmer för dig 
Storstad (kommuner med minst 200 000 inv varav minst 200 000  i den största tätorten.) 
Större stad (kommuner med minst 50 000 inv varav minst 40 000 i den största tätorten.) 
Liten stad (kommuner med minst 15 000 inv men mindre än 40 000 i den största tätorten.) 
Landsbygdskommun (kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten) 
En by eller mindre samhälle 
En gård eller enskilt hus på landet 

 
5. Frågor om dig och ditt arbete 
Förvärvsarbetar du för närvarande? 
(vänligen kryssa i endast en ruta) 

JA 
NEJ 

 
Har du en eller flera arbetsplatser? 

JA 
NEJ 

Vilken av följande grupper tillhör du? Om du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange  
om du arbetade heltid eller deltid före förädraledigheten eller sjukskrivningen. (Var vänlig 
och kryssa endast i en ruta) 

Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 
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Arbetar deltid (15-35 timmar per vecka) 
Arbetar deltid mindre än 15 timmar per vecka 
Medhjälpande familjemedlem 
Arbetslös 
Har arbete med lönebirdrag från Arbetsförmedlingen eller går arbetsmarknads- 
utbildning, eller någon annan form av arbetsmarknadsåtgärd 

 
Vilken är din normala veckoarbetstid?.........Timmar. 
 
Om du svarat JA på fråga om du har flera arbetsplatser, tänk då på den arbetsplats du 
spenderar mest tid på i genomsnitt, när du svarar på frågor om ditt arbete. 
Vilket yrke har du? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke du hade 
senast. Ange så noggrant som möjligt. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Är du företagare eller anställd? Om du är pensionär eller inte arbetar just nu, agne om du var 
företagare eller anställd i ditt förra arbete. (Var vänlig och kryssa endast i en ruta) 

Egen företagare utan anställda 
Egen företagare med anställda 

Hur många anställda? ________Personer Anställd 
Har aldrig förvärvsarbetat 

 
Vilken är din utbildning? Svara så specifikt som möjligt. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Arbetar du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst?   Om du är pensionär eller  inte 
arbetar just nu, ange vilket yrke du hade senast. 
(Var vänlig och kryssa endast i en ruta) Arbetar i 

offentlig tjänst 
Kommun 
Landsting 
Statlig myndighet eller statligt verk 

Statligt bolag/företag 
Arbetar i privat tjänst (inklusive fackligt eller kooperativt) 
Har aldrig förvärvsarbetat 

 
Hur många år har Du arbetat på din nuvarande arbetsplats?.................år. 
 
Hur många är anställda på Din arbetsplats? 
(Var vänlig och kryssa endast i en ruta) 

1 till 5 
6 till 10 
11 till 20 
21 till 40 
mer än 40 vet 
ej 

 
Hur ser könsfördelningen ut på Din arbetsplats? 
(Var vänlig och kryssa endast i en ruta) 

Det finns betydligt fler män än kvinnor 
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Det finns något fler män än kvinnor 
Det finns ungefär lika många mäns om kvinnor 
Det finns något fler kvinnor än män 
Det finns betydligt fler kvinnor än män  
Vet ej 

 
6. Är något av följande viktigt för dig? 
(vänligen kryssa för ett alternativ på varje rad) 

Mycket  viktigt Ganska viktigt Inte 
särskilt  Inte alls viktigt viktigt 

Familj 
Vänner 
Fritid 
Politik 
Arbete 
Religion 
(World Value survey, 2011) 

 
7. Viktiga egenskaper för barn att lära sig 
(vänligen kryssa för ett alternativ på varje rad) 
                                                     Mycket viktigt/Ganska viktigt/ Inte särskilt viktigt /Inte alls viktigt 
Oberoende/självständighet 
Hårt arbete 
Ansvarskänsla 
Fantasi 
Tolerans och respekt för andra 
Sparsamhet, att vara rädd om pengar 
Beslutsamhet, uthållighet 
Religiös tro 
Osjälvsikhet 
Lydnad 
Självförverkligande 

 
8. Mål för landet 
Man talar ibland om vilka mål ett land borde ha de kommande 10 åren. Här är några av de mål 
människor tycker att är viktiga.Vilket av de här målen skulle du säga att är viktigast?  
Och vilket mål anser du att vara näst viktigast? 
(vänligen kryss för det alternativ du anser att är viktigast och sen det alternativ som du tycker 
att är näst viktigast) 
                                                                                                          Viktigast                         Näst viktigast 
                                                                                                                                                                         
Hög ekonomisk tillväxt 
Sökra att Sverige har ett starkt försvar 
Att ge folk mer att säga till om på jobbet och i lokala frågor  
Att försöka göra stad och landskap vackrare 
 
 
Vilket av de här målen skulle du säga att är viktigast?  
Och vilket av målen anser du vara näst viktigast? 
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(vänligen kryss för det alternativ du anser att är viktigast och sen det alternativ som du  tycker 
att är näst viktigast) 
                                  Viktigast                      Näst viktigast 
Att upprätthålla ordningen i samhället? 
Ge folk mer att säga till om vid viktiga samhällsbeslut 
Bekämpa prisökningar 
Skydda yttrandefrihet 
 
 
 
Här kommer ännu en lista över olika mål för landet de närmaste 10 åren. Vilken av dess  bedömer du 
som viktigast och vilket tycker du är näst viktigast. 
(vänligen kryss för det alternativ du anser att är viktigast och sen det alternativ som du tycker 
att är näst viktigast) 
                                                                                                 
Att skapa en stabil ekonomi 
Utveckling mot ett mindre opersonligt och mer mänskligt samhälle 
Utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
Kampen mot kriminalitet 
Frågorna kommer från World Value Survey 2011. 

 
9. Självständiga beslut 
Uppfattar du att du kan ta självständiga beslut gällande: (kryssa för 
ett alternativ på varje rad) 
Hur du ska leva ditt liv? Ja Nej 
Vem du ska leva ditt liv med? Ja Nej 
Var du ska bo? Ja Nej 
Vad du vill jobba med? Ja Nej 
Vad du ska engagera dig i? Ja Nej 
Upplever du att du har många val i livet? Ja Nej 
Upplever du att du kan välja din identitet  
oberoende av tradtitioner, grupp osv.                          Ja                        Nej 

  

10. Klasstillhörighet 
Man brukar prata om att individer tillhör olika samhällsklasser, kryssa för det som stämmer 
in på dig. 
Underklass Arbetarklass Medelklass  Övremede 

l-klass 

Överklass Anser inte att jag till hör någon klass           Vet ej 
 
11. Arbete och konflikter 
(kryssa för ett alternativ på varje rad) 
Förekommer det några dolda/outtalade konflikter på din arbetsplats? 

  

 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta  
 

Förekommer det några öppna konflikter på din arbetsplats?   
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 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
 

Hur vanligt är det att information som är viktig för ditt arbete fås genom informella nätverk  
eller "korridorsnack"? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Hur vanligt är det att du missar viktig information för att du inte är på rätt plats vid rätt tid? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Har du känt dig frustrerad eller besviken på någon av dina chefer/arbetskamrater? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Har du känt dig orättvist behandlad av chefer/arbetskamrater?  
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
 
12. Påverka arbetssituationen 
(kryssa för ett alternativ på varje rad) 
Jag upplever att jag kan påverka min arbetssituation 

  

 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
 

På min arbetsplats finns det en vilja att famhäva sig 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Jag kan styra min arbetstakt    
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Jag kan oftast bestämma när min arbetsuppgift ska göras   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Jag kan bestämma hur min arbetsuppgift ska göras   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Jag kan styra över min arbetstider, till viss del   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
 
 
13. Kränkningar på arbetsplatsen 
Upplever du att detta förekommer på din arbetsplats? 
(kryssa för ett alternativ på varje rad) 
Att vissa kollegor får orimligt med kritik?  

  

 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
 

Att vissa kollegors arbete övervakas orimligt mycket?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att vissa kollegor inte får den information de behöver för sitt arbete?  
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 
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Att vissa kollegor blir av med ansvarsområden i arbetet utan att det finns en grund för det? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att det sprids mycket rykten om vissa kollegor på din arbetsplats? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att vissa kollegor får sitt privatliv attackerat av andra kollegor?  
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att vissa kollegor får utstå kränkande kommetarer på möten eller lunch/fika raster? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att vissa kollegor isoleras socialt på arbetsplatsen?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att vissa kollegor kränks offentligt inför andra kollegor?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
 
14. Har du själv upplevt att Du själv har blivit utsatt för: 
(kryssa för ett alternativ på varje rad) 
Att du fått orimlig kritik från kollega(or)/chef? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att ditt arbete övervakats orimligt mycket?    
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du inte fått den information du behövt för ditt arbete?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du blivit av med ansvarsområden utan att det funnits grund för det?  
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att det spridits rykten om dig på din arbetsplats?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du fått ditt privatliv attackerat av kollega/chef?   
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du fått utstå kränkande kommentarer på möten eller lunch/fikapauser? 
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du isolerats socialt på arbetsplatsen?    
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Att du kränkts av kollega(or)/chef offentligt inför andra kollegor?  
 Nästan aldrig Ganska sällan Ibland Ganska ofta Mycket ofta 

 
Tack för att du har svarat på frågorna!  


