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ATT MÄTA UTSATTHET FÖR MOBBNING PÅ ARBETSPLATSEN - SVENSK 
ÖVERSÄTTNING OCH VALIDERING AV SKALA 

Isabelle Westner 
 

Sammanfattning 
Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande 
psykiska kränkningar, ofta riktade mot en person från en eller flera 
kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en längre period. 
Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och 
sociala besvär. Olika mätmetoder kan ge upphov till skilda resultat 
och frekvenser för förekomsten av mobbning på arbetsplatsen. Ett 
korrekt mått på utsatthet för mobbning är viktigt för samhälle och 
organisation för att kunna anpassa resurser för att hantera problemet. 
Ett internationellt ofta använt verktyg för att mäta utsatthet för 
mobbning på arbetsplatsen är Negative Acts Questionnaire Revised 
(NAQ-R), som har dokumenterad validitet och visat på goda 
psykometriska egenskaper. Syftet med den aktuella studien var att 
översatta och validera NAQ-R till svenska samt att jämföra resultaten 
med tidigare valideringar. Ett urval på 133 personer besvarade en 
webbenkät med NAQ-R, skalor för arbetsbelastning, rollkonflikter 
samt hälsa. Ett antal analyser genomfördes för att testa reliabilitet, 
begreppsvaliditet, samband med variabler som tidigare visat sig ha ett 
samband med mobbning, samt faktorstruktur. Resultatet visade hög 
intern konsistens, begreppsvaliditet samt starka samband med 
arbetsbelastning och rollkonflikter vilka är faktorer som i tidigare 
forskning visats kunna leda till mobbning på arbetsplatsen. Resultatet 
visar också ett starkt samband med ohälsa som en konsekvens av 
mobbning vilket går i linje med tidigare forskning. Sammantaget 
tyder aktuell studie på att den svenska översättningen av NAQ-R 
(NAQ-R-S) är ett tillförlitligt och trovärdigt instrument för att mäta 
mobbning på arbetsplatsen.  

 
 
Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande psykiska kränkningar ofta 
riktat mot en person från en eller flera kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en 
längre period. Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och sociala 
besvär (Leymann, 1990).  Förstadiet till mobbning beskrivs av Arbetsmiljöverket (2017) som 
kränkande särbehandling. Om en handling upplevs som kränkande för mottagaren räknas det 
som en kränkande särbehandling. Ett annat begrepp som används i forskning och i dagligt tal 
är arbetsplatstrakasserier. Skillnaden mellan kränkande särbehandling, trakasserier och 
mobbning antas ofta vara att mobbning upprepas och pågår under en längre tid. De 
situationer som kan uppstå inom en organisation som kan ge upphov till kränkande 
särbehandling kan exempelvis vara; otydlig arbetsfördelning, hög arbetsbelastning och 
omorganisation. Dessa situationer kan ge upphov till otrygghet och skapa konkurrens mellan 
de anställda (Arbetsmiljöverket, 2017).  
 
Arbetsmiljöverket (2014) rapporterar att andelen kvinnor som år 2014 upplevde 
arbetsrelaterade besvär till följd av mobbning låg på 0.9%, bland männen låg andelen på 
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0.3% (Arbetsmiljöverket, 2014). Resultat från en metaanalys visar dock att minst en av tio 
arbetstagare är utsatt för mobbning på arbetsplatsen (Nielsen, Matthiesen & Einarsen, 2010).  
 
Tidigare studier har visat att olika mätmetoder kan ge upphov till olika frekvens för 
förekomsten av mobbning på arbetsplatsen. En metod för att mäta utsatthet för mobbning är 
att direkt fråga arbetstagare om och i vilken utsträckning denne blir utsatt för mobbning 
(Nielsen et al., 2010). Det finns också olika skalor som mäter förekomsten av mobbning 
(exempel: LIPT, WAR-Q, NAQ-R se Einarsen, Hoel & Notelaers, 2009; Nielsen et al., 2010) 
genom att undersöka olika typer av negativa beteenden på arbetsplatsen (Einarsen et al., 
2009). Ett korrekt mått på förekomsten av mobbning är viktigt för såväl myndigheter som 
organisationer för att veta vilka resurser som behövs för att åtgärda problemet (Nielsen et al., 
2010). I dagsläget saknas en validerad skala på svenska för att mäta mobbning på 
arbetsplatsen.   
 
Syftet med den här uppsatsen är att översätta en skala som handlar om att mäta mobbning på 
arbetsplatsen, för att vidare undersöka den svenska versionens validitet. En avgränsning 
gjordes för att hålla studien inom ramen för en kandidatuppsats, därav ingår inte sexuella 
trakasserier i denna uppsats. För att förstå mobbningens orsak och konsekvenser görs en 
litteraturöversikt.  
 
Mobbning på arbetsplatsen 
Leymann (1996) var en av pionjärerna vad gäller arbetsplatsrelaterad mobbning. Han var 
under tidigt 80-tal först med att utforma en systematisk beskrivning av fenomenet mobbning 
på arbetsplatsen. Leymann beskriver mobbning på arbetsplatsen som något mer sofistikerat 
än den typ av mobbning skolelever ägnar sig åt, vilken oftare har en mer fysisk karaktär. På 
arbetsplatsen förekommer mobbning istället ofta i en diskret psykisk form. Mobbning på 
arbetsplatsen beskrivs som situationer där en arbetstagare blir utsatt för återkommande 
negativt och aggressivt beteende. Mobbning kan förekomma med syfte att förnedra, skrämma 
eller bestraffa den som blir utsatt för fenomenet. De typiska karaktärsdragen för att ett 
beteende ska hamna inom ramen för trakasserier och mobbning, är att situationerna är 
återkommande och pågår under en längre period, med avsikt att orsaka skada för den som blir 
utsatt (Leymann, 1990). Mobbning kan förekomma i olika former och verka i olika 
dimensioner. Händelser som kan förekomma inom ramen för mobbning på arbetsplatsen kan 
vara; att den utsattes rykte manipuleras, blir utsatt för utfrysning, får för lite eller för mycket 
arbete att utföra, blir utsatt för hot om våld eller handgripligen blir utsatt för våld (Leymann, 
1990). Einarsen med kolleger (2009) beskriver att mobbningsrelaterade händelser kan mätas 
inom tre dimensioner; arbetsrelaterad mobbning, personrelaterad mobbning samt fysisk och 
skrämmande mobbning. Fysisk och skrämmande mobbning är dock ovanligt (Einarsen et al., 
2009). 
 
Orsaker till arbetsplatsmobbning 
Agervold (2009) har undersökt förhållandet mellan organisatoriska faktorer och förekomsten 
av mobbning. Resultatet visade att oro för omorganisation (rädsla för att; få nya 
arbetsuppgifter, bli förflyttad eller bli avskedad) gav upphov till mobbning. De respondenter 
som genom en enkätundersökning uppgivit att de blivit utsatta för negativa beteenden två till 
tre gånger per månad blev kategoriserade som mobbade. De som var utsatta upplevde; att 
ledningen hade en mer autokratisk ledarstil, större osäkerhet och rollkonflikt, att de hade 
mindre kontroll över sitt arbete, att de hade mindre inflytande över organisatoriska 
förhållanden samt det sociala arbetsklimatet som sämre jämfört med de som inte 
kategoriserats som mobbade (Agervold, 2009). 
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I en italiensk studie undersöktes sambandet mellan arbetsbelastning, osäker anställning och 
mobbning i samband med omorganisation. Resultatet visade att hög arbetsbelastning och 
mobbning hade starka samband. Även osäker anställning i kombination med hög 
arbetsbelastning hade samband med mobbning på arbetsplatsen, dock inte en osäker 
anställning i sig (Spagnoli & Balducci, 2017). 
 
Bowling och Beehr (2006) utförde en metaanalys över studier som undersöker vad som 
orsakar mobbning på arbetsplatsen. Resultatet av metaanalysen visade att trakasserier 
förekommer i arbetsmiljöer påverkade av stressfaktorer så som rollkonflikter, roll-
överbelastning, rolltvetydighet samt begränsningar i arbetet. Samtliga faktorer hade 
signifikanta samband med trakasserier och dessa samband antas ha flera förklaringar. En 
förklaring är att stressiga miljöer kan få arbetstagare att uppvisa beteenden och känslor som 
uppmuntrar andra till att göra dem till offer. En annan orsak kan vara att dessa stressfaktorer 
påverkar individer till att bidra till en negativ arbetsmiljö, och att det kan göra dem till 
eventuella utövare av mobbning. Oavsett orsak så leder trakasserier till negativa 
konsekvenser för såväl individ som organisation (Bowling & Beehr, 2006).    
 
Konsekvenser 
För att presentera konsekvenser till följd av mobbning har Nielsen och Einarsen (2012) utfört 
två metaanalyser. I resultatet av den första metaanalysen har man funnit en stark koppling 
mellan utsatthet för mobbning på arbetsplatsen och ohälsa. Det rör sig om psykiska och 
fysiska faktorer, symptom på posttraumatisk stress, utbrändhet, ökade avsikter att lämna sitt 
arbete, minskad tillfredsställelse med sitt arbete och sitt åtagande till organisationen. I den 
andra metaanalysen presenteras resultat av longitudinella studier, i analysen rapporteras 
samband mellan mobbning vid första mättillfället och frånvaro från arbetet samt psykiska 
problem vid senare mättillfällen (Nielsen & Einarsen, 2012).  
 
Hogh med kolleger (2012) gjorde en studie för att undersöka sambandet mellan utsatthet för 
negativt beteende på arbetet och psykiska samt fysiologiska stressreaktioner. Ett mål med 
studien var att undersöka om vissa negativa handlingar och beteenden kunde innebära större 
hälsofara för de utsatta, än andra. Resultatet visade att negativa handlingar så som direkta 
trakasserier och skrämmande beteenden hade ett samband med psykisk och fysiologisk 
stressreaktion. Annan typ av mobbning så som arbetsrelaterade trakasserier och social 
isolering visades inte ha samband med dessa stressfaktorer. Detta tyder på att olika negativa 
handlingar på arbetet kan påverka hälsan på olika sätt (Hogh, Hansen, Mikkelsen & Persson, 
2012).  
 
Behovet av gemensamma skalor 
Utsatthet för mobbning och trakasserier kan mätas på olika sätt. Nielsen, Matthiesen och 
Einarsen (2010) beskriver genom en metaanalys tre typer av mått på mobbning och deras 
betydelse för vilka frekvenser som rapporteras. En metod är en så kallad 
självattribueringsfråga med definition, där respondenten ges en definition av mobbning på 
arbetsplatsen och där respondenten sedan får självskatta i vilken utsträckning hen har eller 
inte har blivit utsatt för mobbning. En andra metod är en självattribueringsfråga utan någon 
given definition där respondenten får självskatta sin eventuella utsatthet baserat på sin egna 
definition av mobbning. En tredje metod är att beskriva ett negativt beteende där 
respondenten får svara på i vilken utsträckning denne upplevt detta beteende, ofta över en 
tidsperiod om sex månader (detta utan att nämna mobbning) (Nielsen et al., 2010). 
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Brister med självskattningsmetoden är att i de fall där det saknas en definition, finns en 
möjlighet att respondenten inte kategoriserar sig som utsatt då dennes upplevelser inte 
stämmer överens med den egna definitionen av mobbning (Magley, Hulin, Fitzgerald & 
DeNardo, 1999). Det kan å andra sidan förekomma att respondenten inkluderar faktorer 
utanför mobbning (så som rädsla och respekt) i sin egen definition och därmed upplever att 
denne är utsatt för mobbning (Nielsen et al., 2010). I de fall där en definition av mobbning 
finns, kan psykologiska försvarsmekanismer göra att en respondent inte vill sätta sig i en 
offerroll och därmed undviker att kategorisera sig som sådan (Magley, et al., 1999).  
 
Problem med metoden där respondenten får rapportera upplevelsen av negativa beteenden, är 
att det inte går att veta om den utsatte har haft möjlighet att försvara sig när den blivit utsatt 
för dessa beteenden. Enligt Leymann (1990) bör den utsatte haft svårigheter att försvara sig 
för att det ska gå inom ramen för mobbning (Leymann, 1990).  Detta beskrivs ha en betydelse 
för skattningen då det kan göra att beteendena skattas i högre grad (Nielsen et al., 2010).  
 
Resultatet av Nielsen med kollegers (2010) metaanalys visar att studier som använder 
självattribueringsfrågan med definition ger den lägsta uppskattningen av mobbning, metoden 
som beskriver ett negativt beteende visar något högre uppskattning medan 
självattribueringsfrågan utan definition ger högst uppskattning av mobbning.   
Detta visar att tre metoder som alla mäter mobbning ger olika utfall av frekvensen av 
mobbning på arbetet, som med detta faktum innebär att de blir svåra att jämföra med 
varandra (Nielsen et al., 2010).  Detta motiverar till utvecklandet av gemensamma skalor för 
att mäta mobbning.  
 
Negative Acts Questionnaire Revised 
Einarsen Hoel och Notealers (2009) menade att det saknades validerade mätinstrument för att 
mäta mobbning som samtidigt beskriver dess validitet och psykometriska egenskaper. De 
skapade Negative Acts Questionnare Revised (NAQ-R) vilket är en skala som har använts i 
flera studier (exempel: Perminiene, Kern & Perminas, 2016; Devonish, 2017; Oh, Uhm & 
Yoon, 2016) och som har redovisade psykometriska egenskaper. Författarna föreslår att 
denna skala kan användas som ett tillförlitligt, omfattande samt relativt kort och lätthanterligt 
instrument, för att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen (Einarsen et al., 2009). Detta 
motiverar till att översätta NAQ-R till svenska för att se hur skalan verkar i en svensk 
kontext. 
 
NAQ-R är baserad på den tidigare versionen Negative Acts Qestionnaire (NAQ). NAQ 
innehöll 23 items, alla beskrev ett negativt beteende på arbetsplatsen som tolkades vara av 
person- eller arbetsrelaterad natur. Vid en översättning till engelska minskade face-validity 
(uppenbar validitet) vilket tydde på en kulturell bias. Detta motiverade till utvecklandet av en 
reviderad version av NAQ, med målet att kunna användas i fler kulturella kontexter. För att 
utveckla NAQ-R omarbetades och förfinades alla frågor i NAQ. Efter omarbetningen 
kvarstår 22 items i formuläret (Einarsen et al., 2009).   
 
I valideringen av NAQ-R ingick 5288 respondenter från olika organisationer i Storbritannien. 
Skalans struktur undersöktes med faktoranalys och psykometrisk kontroll. De faktorer som 
NAQ-R validerades mot var sjukfrånvaro, avsikt att säga upp sig, arbetsprestation, mental 
och psykosomatisk hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt ledarskap. Den interna konsistensen 
för de 22 items skalan innehåller, visades hög med en Cronbachs alpha på .90, vilken inte 
förbättrades vid minskning av antal items. Författarna föreslår att skalan kan användas som 
en skala eller också med två eller tre faktorer. Som en faktor mäter skalan mobbning på 
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arbetsplatsen, som två faktorer mäter den personrelaterad mobbning eller arbetsrelaterad 
mobbning. Med tre faktorer särskiljs även en tredje faktor som är mobbning av fysisk och 
skrämmande natur. En konfirmatorisk faktoranalys visade att trefaktorslösningen hade bäst 
passform, där alla items hade en faktorladdning över .70. Samtidigt korrelerar faktorerna högt 
med varandra med alla korrelationer över .80. Detta tyder på att det kan urskiljas flera 
underliggande dimensioner av mobbning, även om de också antas ha ett starkt samband 
(Einarsen et. al., 2009).  
 
Begreppsvalideringen gjordes mot ett ”single-item-mått” som är ett självattribueringsmått, 
där respondenten fick självskatta sin utsatthet för mobbning efter att ha fått en universell 
definition på mobbning.  Korrelationen mellan NAQ-R och självskattningsmåttet var stark 
(r=.53, p<.001), vilket visar att höga poäng på NAQ-R har ett samband med att se sig själv 
som utsatt för mobbning. En envägs-ANOVA visade att de som kategoriserats som utsatta för 
mobbning enligt självskattningsskalan med svarsalternativ ja/nej fick signifikant högre poäng 
på alla 22 items på NAQ-R, än de som inte skattat sig själva som utsatta för mobbning 
(Einarsen et al., 2009).  
 
Validiteten testades även mot faktorer som tidigare visat sig leda till mobbning. Det gjordes 
korrelationer mellan NAQ-R och dess tre faktorer med skalor som mätte: ledarskapsstilar, 
arbetsbelastning, arbetsklimat och relationer med kolleger och organisatorisk 
tillfredsställelse, engagemang/åtagande och säkerhet.  Alla korrelationer var statistiskt 
signifikanta, med starkast korrelation mellan mobbning och enväldigt/autokratiskt ledarskap. 
Höga poäng på NAQ-R visade samband med hög arbetsbelastning, negativt organisatoriskt 
klimat, negativa relationer med kolleger, låga poäng på organisatorisk tillfredställelse och 
åtagande (Einarsen et al., 2009).  
 
Validiteten testades även mot externa mått som enligt tidigare forskning har visat samband 
med mobbning. Validiteten av NAQ-R analyserades genom att undersöka korrelationer 
mellan NAQ-R, de tre faktorerna; personrelaterad mobbning, arbetsrelaterad mobbning samt 
fysisk skrämmande mobbning mot tidigare funna konsekvenser av mobbning: hälsa, 
sjukfrånvaro de senaste sex månaderna, självskattad arbetsprestation och avsikt att säga upp 
sig de senaste sex månaderna. Korrelationerna mellan den totala NAQ-R, GHQ-12 och 
psykosomatiska besvär var statistiskt signifikanta och relativt starka. Det visades finnas 
signifikanta relationer mellan utsatthet för mobbning och självskattad arbetsprestation, 
sjukfrånvaro och avsikt att lämna sin arbetsplats, även om dessa korrelationer inte var av lika 
stark natur (Einarsen et al., 2009). 
 
Einarsen med kollegers (2009) slutsats är därför att NAQ-R kan användas som ett 
standardiserat och validerat instrument för att mäta mobbning på arbetsplatsen, eftersom det 
dels antas fånga upp en större variation av vad arbetsplatsmobbning kan innebära och att det 
inte har de begränsningar som självattribueringsmåtten har (Einarsen et al., 2009). 
 
I dagsläget finns inte någon känd svensk översättning av NAQ-R och dess validitet har inte 
heller testats i en svensk kontext. Syftet med den här studien är därför att upprepa flera av de 
valideringar som gjorts vid konstruktionen av NAQ-R, men i en svensk kontext. Det 
förväntas att den svenska versionen kommer att stämma överens med originalskalan NAQ-R 
(Einarsen et al., 2009) gällande reliabilitet, begreppsvaliditet, samband med prediktorer och 
utfall samt ha en samstämmighet gällande antalet faktorer och dess innebörd.  
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval via internet. För att delta i studien 
krävdes det att deltagaren arbetade och hade en arbetslivserfarenhet på minst två år. Det var 
180 personer som valde att starta enkäten varav totalt 133 personer slutförde den. Av de 133 
respondenterna var 81 kvinnor (60.9%), 51 män (38.3%) och en person där svar på frågan om 
könstillhörighet saknades (0.8%). Deltagarnas åldersspann var från 20 till 64 år (M=34.62, 
SD=9.53). 103 personer arbetade heltid (77.4%), 30 personer arbetade deltid (22.6%). 19 
personer hade varit anställda i mindre än sex månader (14.3%), 16 personer hade varit 
anställda i 6-12 månader (12%), 33 personer hade varit anställda mellan 13 månader till tre år 
(24.8%), 18 personer hade varit anställda i 3-4 år (13.5%) och 47 personer hade varit 
anställda på sin arbetsplats i mer än fyra år (35.3%). 30 personer hade personalansvar 
(22.6%) och resterande 103 personer hade inget personalansvar (77.4%). De yrkeskategorier 
som utgjorde störst grupper inom urvalet var; hälso- och sjukvård (14.3%), försäljning, 
marknadsföring (13.5%) samt, kultur, media, design (9%). Deltagarna blev inte erbjudna 
någon ersättning. 
 

Material 
En webb-enkät utformades i undersökningsverktyget Qualtrics. Författaren av aktuell studie 
gjorde en svensk översättning av Negative Acts Questionaire Revised (NAQ-R) (Einarsen et 
al., 2009) vilken kontrollerades av handledare. Den svenska översättningen av NAQ-R 
översattes sedan tillbaka till engelska av utomstående part för att kontrollera att 
översättningen inte hade inneburit att innehållet förändrades. Denna tillbakaöversättning 
ansågs viktig då en förändring av innehållet skulle kunna leda till ett missvisande resultat (se 
frågorna i sin ursprungsform i bilaga A). Den svenska versionen av NAQ-R benämns vidare 
som NAQ-R-S. Frågorna inleddes med att beskriva att påståendena gällde interaktioner med 
kolleger. Skalan innehåller påståenden som ” ...blivit ignorerad eller exkluderad”,”...fått 
upprepad kritik angående dina felsteg eller misstag” och    ” ...blivit utskälld eller varit 
föremål för andras aggressiva utbrott” (se samtliga påståenden i Tabell 2). Respondenterna 
ombads svara på hur ofta de senaste sex månaderna de blivit utsatta för interaktionerna med 
alternativen: ”1=aldrig”, ”2=det har hänt”, ”3=varje månad”, ”4=varje vecka” och 
”5=dagligen”. Frågornas ordning var densamma som i originalskalan (Einarsen et al., 2009).  
Efter att NAQ-R-S fyllts i följde frågor för att mäta valideten av skalan.  
För att mäta begreppsvaliditet besvarade deltagarna en så kallad självattribueringsfråga med 
definition, om mobbning. Frågan löd ”Har du själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på 
arbetsplatsen under de senaste sex månaderna?” (QPS-Mobbning). Denna definition (se 
bilaga B) och fråga kommer från General Nordic Questionnaire (QPSNordic) som innehåller 
skalor som mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Ørhede et al., 2000).  
Två prediktorer som har starka samband med mobbning på arbetsplatsen är arbetsbelastning 
och rollkonflikter (Einarsen et al., 2009; Bowling & Beehr, 2006). För att mäta dessa 
användes skalor tagna från QPSNordic (Ørhede et al., 2000). Arbetsbelastning mättes med 
fem items med exempel som ”Måste du arbeta övertid?” och ”Är din arbetsmängd så ojämnt 
fördelad att arbetet hopar sig?” (α=.83). Rollkonflikter mättes med tre items; ” Måste du 
utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda?”, ”Får du arbetsuppgifter utan att få de 
resurser som behövs för att utföra dem?” och ” Ställs det oförenliga krav på dig från olika 
personer eller genom olika riktlinjer i arbetet?” (α=.82). Deltagarna ombads besvara frågorna 
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från QPSNordic med alternativen ”1=mycket sällan eller aldrig”, ”2=ganska sällan”, 
”3=ibland”, ”4=ganska ofta” och ”5=mycket ofta eller alltid”. 

För att mäta psykisk ohälsa, som är en vanlig konsekvens av mobbning, användes General 
Health Questionnaire- 12 (GHQ-12) med 12 items. Respondenten fick svara på hur de känt 
sig de senaste veckorna med påståenden som “känt dig väldigt pressad”, “känt dig olycklig 
och nedstämd?” och “haft svårt att sova på grund av oro?” (α=.85.). Frågorna besvarades med 
alternativen ”1=aldrig”, ”2=ibland”, ”3=ganska ofta” och ”4=alltid” (Campbell, Walker & 
Farrell, 2003) (se enkäten i sin helhet i bilaga B). 

 
Etiska överväganden 
Enkäten rör en del frågor som kan upplevas som känsliga vilket gör de etiska riktlinjerna 
speciellt viktiga. Alla etiska överväganden har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer och dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I början av enkäten förklaras tydligt syftet med enkäten. Deltagaren får veta att materialet 
samlas in till en C-uppsats i ämnet Psykologi på Södertörns högskola och att syftet är att 
validera ett instrument som mäter mobbning på arbetsplatsen. Deltagaren blir upplyst om att 
deltagandet är frivilligt, helt anonymt och att det när som helst går att avbryta deltagandet. 
Deltagaren blir informerad om att alla resultat presenteras på gruppnivå och att ingen specifik 
persons svar kommer synliggöras i avrapporteringen. Kontaktuppgifter till student och 
handledare ansvariga för studien finns tillgängliga. Respondenten får aktivt ge sitt samtycke 
enligt given information för att ha möjlighet att påbörja frågorna i enkäten. Det finns, efter 
frågorna kring mobbning, en möjlighet att fritt i text beskriva sina upplevelser kring 
mobbning för att ventilera. Deltagaren får en möjlighet att fylla i sin e-postadress för att ta del 
av resultatet av studien. Efter att deltagaren skickat svaren, fås information om hur denne går 
tillväga för att söka hjälp om personen upplevt att hen har blivit utsatt för mobbning (se 
enkäten i sin helhet i bilaga B). 
 

Procedur 
Innan datainsamlingen påbörjades, testades enkäten på fem försökspersoner för att 
kontrollera för frågornas tydlighet samt för att mäta ungefärlig tid för att besvara enkäten. En 
länk till den webb-baserade enkäten publicerades sedan via sociala medier. Deltagaren fick 
tillsammans med länken en förfrågan om att delta, en kort presentation om syftet med studien 
och informationen om att deltagandet var anonymt. När deltagaren valde att klicka på länken 
startade enkäten med att ytterligare förklara syftet samt ge kontaktvägar för frågor. Som ovan 
nämnt fick deltagaren ge ett samtycke och därefter började enkäten med skalan NAQ-R-S 
som följdes av QPS-mobbning, därefter skalorna för rollkonflikt och arbetsbelastning. Efter 
skalorna ges deltagaren möjlighet att ventilera sina upplevelser ytterligare och en möjlighet 
att ange e-post för att få ta del av studiens resultat. Respondenten besvarade slutligen 
demografiska frågor. Efter inskickat svar fick deltagaren ett tack för sin medverkan och 
information hur denne kunde gå tillväga om hen upplever att den blivit utsatt för mobbning 
(se enkäten i sin helhet i bilaga B).  

 
Databearbetning  
Alla analyser utfördes i IBM SPSS Statistics. Inför analyserna kontrollerades skewness och 
kurtosis för att säkerställa att variablerna uppfyllde gränsvärdena för analyserna. 
Reliabiliteten på skalorna mättes med Cronbachs alpha. Begreppsvaliditeten mättes med 
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Pearson produktmoment korrelation. Ett oberoende t-test användes för att jämföra den grupp 
som kategoriserat sig som utsatta för mobbning med den grupp som inte kategoriserat sig 
som utsatta för mobbning. Det utfördes Pearson produktmoment korrelation mellan NAQ-R-
S och arbetsbelastning, rollkonflikter samt hälsa. För att undersöka faktorstruktur i NAQ-R-S 
utfördes en principalkomponentanalys med varimax rotation och Kaisers kriterium. 
Analyserna utfördes med en alphanivå på 5%, vilket innebär att resultaten kan tolkas med en 
säkerhet om 95% att resultatet inte beror på slumpen. 
 

Resultat 
Reliabilitet och korrelationer 
Skalorna har reliabilitetstestats med Cronbachs alpha. Reliabilitetskoefficienten för NAQ-R-S 
var α=.90, den interna konsistensen försämrades vid minskning av items.  
 
Begreppsvaliditeten analyserades genom en korrelation mellan NAQ-R-S (M=33.3, SD=8.9) 
och QPS-mobbning (M=1.1, SD=0.3). Korrelationen var positiv och signifikant r=.54; 
n=133; p<.001, r2=.29 och med samma värden som i Einarsen med fleras (2009) validering. 
 
Därefter jämfördes grupperna som uppstod genom självattribueringsmåttet QPS-mobbning. 
Totalt 9% av respondenterna uppgav att de blivit utsatta för mobbning de senaste sex 
månaderna. För att jämföra om medelvärden från NAQ-R-S skiljde sig signifikant mellan de 
som kategoriserat sig som mobbade med de som inte kategoriserat sig som mobbade, utfördes 
ett t-test för oberoende mätningar. Resultatet visades på relativt stora medelvärdesskillnader 
mellan de som kategoriserat sig själva som utsatta för mobbning M= 48.3 (SD=10.5) och de 
som inte kategoriserat sig som mobbade M=31.8 (SD=7.2), skillnaden var dock inte 
signifikant t131=7.25, p=0.104.  
För samtliga korrelationer mellan NAQ-R-S, prediktorer och konsekvenser, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Pearson produktmoment korrelation mellan NAQ-R-S och single-item mobbning 
samt arbetsbelastning, rollkonflikter och hälsa (n=133).  
 Medelvärde 

(SD) 
1 2 3 4 5 

1. NAQ-R-S 33.3 (8.9) 1     
2. QPS-mobbning 1.1 (0.3) .54** 1    
3. QPS-arbetsbelastning 14.3 (4.9) .44** .14 1   
4. QPS-rollkonflikter 7.3 (3.2) .69** .27** .59** 1  
5. GHQ-12 25.6 (5.8) .53** .23** .39** .49** 1 
**p<0.01 
 
Tabell 1 visar att det finns signifikanta samband mellan samtliga variabler med ett undantag 
från QPS-mobbning och QPS-arbetsbelastning som inte visade sig ha ett signifikant samband. 
Starkast samband enligt Cohen (Borg & Westerlund, 2012) fanns mellan NAQ-R-S och 
prediktorn rollkonflikter. Samtliga signifikanta samband visade sig vara positiva och av en 
relativt stark natur. Det positiva sambandet visar att hög skattning av mobbning har ett 
samband med högre grad av arbetsbelastning, rollkonflikt samt hög skattning av negativt 
mående. NAQ-R-S har starkare samband med dessa faktorer än självattribueringsfrågan 
(QPS-mobbning), som har svagare samband med arbetsbelastning, rollkonflikt och hälsa.  
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Faktoranalys och korrelationer med faktorer 
Inom ramen för den här uppsatsen var det inte möjligt att genomföra en konfirmatorisk 
faktoranalys för att testa om faktorstrukturen i originalskalan kunde replikeras. Därför gjordes 
istället en explorativ faktoranalys. En principalkomponentanalys med en varimax rotation och 
kaisers kriterium resulterade i sex stycken faktorer som tillsammans förklarar 65.4% av 
variansen. De tre faktorerna från Einarsen med kollegers validering av skalan (2009) kunde 
inte replikeras. För samtliga faktorer, items och faktorladdningar i förhållande till 
originalskalan NAQ-R och dess tre faktorer, se tabell 2. 
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Tabell 2. Items och faktorladdningar för de tre faktorer i NAQ-R, till höger visas de sex faktorer från den svenska faktoranalysen av NAQ-R-S 
och dess faktorladdningar. 
 

 
 
 
 
 

 
Faktor 

 
Item 
nummer 

 
Item i ord 

 
Faktor- 
laddning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 

1 1 
 
3 
14 
16 
18 
19 
 
21 

...blivit utsatt för att någon undanhåller dig information som har påverkat 
din prestation 
...blivit beordrad att utföra uppgifter som är under din kompetensnivå 
...uttryckt åsikter som blivit ignorerade 
...blivit tilldelad uppgifter med orimliga tidskrav/deadlines 
...blivit överdrivet bevakad när du utfört ditt arbete 
...blivit nekad något som du har rätt till (exempelvis sjukskrivning, rätt till 
semester, ersättning för resor 
...blivit utsatt för ohanterlig arbetsbelastning 

.71 
 
.77 
.88 
.85 
.82 
.77 
 
.81 
 

.14 
 
.08 
.29 
.10 
.37 
.02 
 
.29 

.30 
 
.50 
.26 
.80 
.08 
.44 
 
.74 

.65 
 
.40 
.60 
.08 
.13 
.26 
 
.14 

.02 
 
-.01 
.31 
.19 
-.01 
.35 
 
.11 

.05 
 
.26 
.11 
.09 
.72 
.06 
 
-.02 

.33 
 
.17 
.28 
.04 
.09 
.46 
 
-.15 

 
 

 
2 2 ...blivit förödmjukad eller förlöjligad i samband med att du utfört ditt 

arbete 
...haft ansvarsområden som blivit borttagna eller ersatta med mer triviala 
eller olustiga uppgifter 
...blivit utsatt för skvaller eller rykten spridda om dig 
...blivit ignorerad eller exkluderad 
...fått kränkande kommentarer om; dig som person, dina attityder eller ditt 
privatliv 
...fått hintar eller signaler från andra på jobbet att du borde säga upp dig 
...blivit påmind om dina felsteg eller misstag 

.86 
 
.86 
 
.84 
.83 
.87 
 
.93 
.90 

.58 
 
-.02 
 
.73 
.28 
.62 
 
.10 
.64 

.24 
 
.48 
 
.06 
.00 
-.11 
 
.06 
.15 

.17 
 
.03 
 
.21 
.77 
.21 
 
.13 
-.02 

-.08 
 
.24 
 
.16 
.03 
.08 
 
.33 
.30 

.35 
 
.42 
 
.06 
.11 
.26 
 
.73 
.30 

.28 
 
.33 
 
.00 
-.18 
.33 
 
-.07 
.24 

 
 

 

 
4 
 
5 
6 
7 
 
10 
11 
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Tabell 2 fortsättning. Items och faktorladdningar för de tre faktorer i NAQ-R, till höger visas de sex faktorer från den svenska faktoranalysen och 
dess faktorladdningar. 

 
Faktor 

 
Item 
nummer 

 
Item i ord 

 
Faktorladdning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 

2 
 
 
 
 
 
3 

12 
13 
15 
 
17 
20 
8 
9 
 
 
22 

...blivit ignorerad eller fientligt bemött när du närmat dig andra 

...fått upprepad kritik angående dina felsteg eller misstag 

...blivit utsatt för upptåg/skämt ("practical jokes") av personer du 
inte kommer överens med 
...fått felaktiga anklagelser riktade mot dig 
...blivit föremål för överdriven sarkasm och retningar 
...blivit utskälld eller varit föremål för andras aggressiva utbrott 
...blivit utsatt för hotfulla beteenden som till exempel; blivit pekad 
på, blivit knuffad på, att någon blockerat din väg när du är på väg 
någonstans, eller inkräktat på din personliga sfär 
...fått hot om våld, fysisk misshandel eller handgripligen blivit 
utsatt för våld/misshandel 
 

.88 

.95 

.85 
 
.92 
.91 
.88 
.86 
 
 
.83 

.12 

.54 

.31 
 
.83 
.47 
.55 
.19 
 
 
.22 

.13 

.28 
-.06 
 
.18 
.05 
.40 
.15 
 
 
.20 

.59 

.18 

.01 
 
.18 
.10 
.12 
.22 
 
 
-.08 

.60 

.26 

.08 
 
.09 
.34 
.24 
.73 
 
 
.73 

.18 

.40 

.01 
 
.04 
.27 
-.06 
.18 
 
 
.07 

-.07 
.23 
.78 
 
.11 
.34 
-.16 
.08 
 
 
.13 

 
 

 
     

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 



 
 

12 

 
Av tabell 2 framgår de sex faktorerna och de items/interaktioner som ingår i dessa för att 
tolka vad de olika faktorerna handlar om. Av faktorladdningarna att döma kan man se en 
variation i styrka, det vill säga hur starkt ett item korrelerar med faktorn. Det är också tydligt 
att somliga variabler ligger väldigt nära varandra i sin laddning på en specifik faktor 
(exempel item nummer 4) och därmed kan ha hamnat i “fel” faktor. Det kan också tolkas som 
att dimensionerna ligger nära varandra i sin innebörd. Faktor 1 i originalskalan representeras i 
översättningen och den explorativa faktoranalysen av faktorerna 2, 3, 5 och 6, med flest 
frågor från faktor 2.  Faktor 2 i originalskalan har också spridning, med flest items laddade i 
faktor 1 (men även 2, 3 5 och 6). Faktor 3 i originalskalan representeras främst i faktor 4 
(men även faktor 1). Faktor 4 i den explorativa faktoranalysen kan därför sägas ha störst 
samband med faktor 3 i originalskalan. 
 

Diskussion 
 
Syftet med aktuell studie var att översatta Negative Acts Questionnarie Revised till svenska 
och göra en första validering av skalan samt att jämföra resultaten med tidigare valideringar. 
Förväntningen var att den svenska versionen (NAQ-R-S) skulle stämma överens med 
originalskalan NAQ-R (Einarsen et al., 2009) gällande reliabilitet, begreppsvaliditet, 
samband med prediktorer och utfall, samt ha en samstämmighet gällande antalet faktorer och 
deras innebörd.  
 
Reliabiliteten på NAQ-R-S mätt med Cronbachs alpha, med en reliabilitetskoefficient på 
α=.90, visar en utmärkt intern konsistens och stämmer överens med reliabiliteten i 
originalskalan (Einarsen et al., 2009). Detta tyder på att NAQ-R-S är ett tillförlitligt 
instrument.  
 
Vad gäller begreppsvaliditet så visades NAQ-R-S korrelera högt med självattribueringsfrågan 
(QPS-mobbning) (r=.54, p<.001) vilket visar att höga poäng på NAQ-R-S har ett samband 
med att kategorisera sig som utsatt för mobbning. Detta samband stämmer överens med 
begreppsvaliditet på NAQ-R som analyserades på samma sätt och hade exakt samma resultat 
(r=0.54, p<.001) (Einarsen et al., 2009). 
 
Medelvärdet för urvalet på NAQ-R-S i aktuell studie (M=33.3, SD=8.9), tyder på att de flesta 
respondenter har upplevt någon form av negativt beteende på arbetsplatsen.  
Den medelvärdesjämförelse som gjordes mellan de som genom självattribueringsfrågan 
kategoriserat sig som utsatta för mobbning, och de som inte kategoriserade sig som utsatta, 
var inte signifikant, även om de förstnämnda hade ett högre medelvärde på NAQ-R-S. Detta 
stämmer inte överens med Einarsen med kollegers (2009) validering där denna skillnad 
visades vara av signifikant natur. Denna skillnad kan ha en grund i att aktuell studies 
urvalsstorlek är avsevärt mindre än orginalskalans urval. Ett större urval ger mer power till 
sambandet och kan därför förklara dessa två studiers skillnader i signifikans.  
 
Korrelationsanalysen visade ett starkt samband mellan arbetsbelastning och NAQ-R-S vilket 
går i linje med tidigare forskning. Arbetsbelastning har tidigare visat ett samband med 
mobbning. Speciella påfrestningar och stress kan leda till att både till att bli utsatt för 
mobbning samt att bli en utövare av mobbningsbeteenden. Individfaktorer påverkar hur 
påfrestningarna hanteras (Spagnoli & Balducci, 2017; Bowling & Beehr, 2006). 
Arbetsbelastning användes också för att validera NAQ-R (Einarsen et al., 2009) vilket 
motiverade till valet att använda denna variabel även i den svenska valideringen. 
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Arbetsbelastning hade dock ingen signifikant korrelation med självattribueringsmåttet QPS-
mobbning vilket påvisar skillnader i utfall beroende på vilket mått som används för att mäta 
mobbning.  
 
Resultatet visade också ett starkt samband mellan rollkonflikt och utsatthet för mobbning.  
Att ha flera förväntningar på sig själv genom olika roller man antagit, kan leda till stress och 
rollkonflikt. Tidigare forskning visar att organisatoriska faktorer så som bristande kontroll 
över sitt arbete och rollkonflikt har en betydelse för upphov till mobbning (Agervold, 2009). 
Rollkonflikt användes inte för att validera NAQ-R, men användes för att validera NAQ-R-S 
för att påvisa användbarheten, då skalan borde korrelera med samtliga faktorer som tidigare 
visat samband med mobbning för att påvisa validitet.  Rollkonflikt visades också ha samband 
med QPS-mobbning, dock var denna korrelation av svagare natur än mellan NAQ-R-S och 
rollkonflikt.  
 
Skalan testades även mot konsekvenser genom en mätning av psykisk ohälsa. Hälsa mättes 
med GHQ-12 vilket är ett väl använt mått på psykisk ohälsa och samma skala som Einarsen 
med kolleger (2009) använde för att mäta denna variabel mot NAQ-R. Resultatet visade ett 
starkt samband mellan psykisk ohälsa och mobbning vilket går i linje med valideringen av 
NAQ-R (Einarsen et al., 2009) samt tidigare forskning som har visat samband mellan 
mobbning och både psykisk och fysisk ohälsa (Nielsen & Einarsen, 2012). 
 
Sambanden mellan QPS-mobbning och faktorerna arbetsbelastning, rollkonflikt och hälsa 
var av svagare natur än dessa faktorers samband med NAQ-R-S. Detta kan ha en förklaring i 
att dessa är två olika metoder för att mäta mobbning. Reliabiliteten för NAQ-R-S är som 
tidigare nämnt hög, vilken inte kunde kontrolleras för QPS-mobbning. Om skalorna innehar 
skillnader i reliabilitet kan det också förklara varför skalornas samband med prediktorer och 
utfall skiljer sig. Även urvalsstorleken kan ha en betydelse för utfallet. 
 
De olika metoderna som kan användas för att mäta utsatthet för mobbning, har alla sina för- 
och nackdelar (Nielsen et al., 2010). Nackdelen med metoden, med en skattning för negativa 
beteenden så som NAQ-R-S, är att det genom frågorna inte går att veta om respondenten haft 
möjlighet att försvara sig mot dessa negativa beteenden (Nielsen et al., 2010). Frågan är då 
om det tolkas som mobbning när man har möjlighet att försvara sig? Att ha svårigheter att 
försvara sig beskriver Leymann (1990) som ett kriterium för att det ska kategoriseras som att 
vara utsatt för mobbning. Som tidigare forskning förklarar, kan förövaren ha ett motiv att 
orsaka skada för den utsatte (Leymann, 1990). En tanke är att det då skulle kunna vara 
lämpligt att kategorisera detta som mobbning oavsett om den utsatte har möjlighet att 
försvara sig. Det kan vara möjligt att en person som har möjlighet att försvara sig inte tar lika 
mycket skada av mobbningen som en person som har den möjligheten, å andra sidan kan en 
person som har möjlighet att försvara sig ändå ta stor skada av mobbningen. En annan 
spekulation är att det skulle kunna vara tänkbart att en person som är utsatt för negativa 
beteenden, kan tolka detta som trakasserier även om förövaren inte har en intention med sitt 
beteende. Detta belyser hur komplext fenomenet mobbning är.  
 
Nielsen med kolleger (2010) påpekar vikten av att ha metodologiska faktorer i åtanke vid 
mätning av utsatthet för mobbning. Vilken av metoderna är då att föredra? Nielsen med flera 
(2010) föreslår en kombination av metoden som förklarar negativa beteenden så som NAQ-
R-S, med självattribuering av mobbning med definition (Nielsen et al., 2010). Problemet med 
självattribuering med definition är att en individs försvarsmekanism kan göra att hen inte vill 
attribuera sig som ett offer (Magley et al., 2012). Enkäter som rör känsliga frågor kan också 
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ha denna begränsning vilket kan göra det kan vara svårt att avgöra om respondenterna svarar 
sanningsenligt. Att mäta utsatthet för mobbning är inte helt problemfritt även om en 
kombination kan vara att föredra för att få ett bredare och mer trovärdigt perspektiv på 
utsattheten. För vidare forskning kan även ytterligare självattribueringsfrågor användas, med 
definitioner inom närliggande teman. Detta kan eventuellt visa andra samband mellan 
självattribueringsfråga, prediktorer och utfall. 
 
För att vidare jämföra NAQ-R och NAQ-R-S gjordes en faktoranalys. Analysen resulterade i 
sex dimensioner i NAQ-R-S istället för tre faktorer som påvisats i originalskalan 
(arbetsrelaterad mobbning, personrelaterad mobbning, samt fysisk och skrämmande 
mobbning) (Einarsen et al., 2009). Att ha i åtanke gällande aktuell studies 
principalkomponentanalys är urvalets begränsade storlek (n=133), då det ofta förespråkas 
större urval för att göra en extrahering av faktorer (Borg & Westerlund, 2012). Med dessa 
saker i åtanke föreslås att resultatet av sex faktorer tolkas med försiktighet, då det i denna typ 
av analys finns risk för övertolkning (Borg & Westerlund, 2012). Delskalorna 
arbetsrelaterad mobbning (α=.78), personrelaterad mobbning (α=.87) och fysisk och 
skrämmande mobbning (α=.55) visar alla en lägre reliabilitetkoefficient än hela skalan 
sammansatt (α=.90) vilket ger argument för att skalan i första hand bör användas med alla 22 
items i en svensk kontext. Fortsatta studier behövs därför för en mer utförlig validering av 
skalan.  
 
En av styrkorna med NAQ-R är att respondenter inte tvingas till att kategorisera sig själva 
som utsatta för mobbning då detta begrepp inte används i påståendena som beskrivs. 
Negative Act Questionnare Revised är också utformat för att undersöka flera nyanser av 
negativa beteenden, som går att använda för att exempelvis hitta riskgrupper för mobbning 
och inte endast placera de som är utsatta för negativa beteenden i fack för mobbade eller inte 
mobbade (Einarsen et al., 2009). I Einarsen med fleras (2009) validering av skalan gjordes en 
avancerad klusteranalys för att placera respondenterna i olika grupper som förklarar 
frekvensen och styrkan på de beteenden de har upplevt. Denna analys resulterade i sju kluster 
som representerades av grupperna ingen mobbning, lite arbetskritik, tillfälliga negativa 
möten, arbetsrelaterad mobbning, svår mobbning samt fysisk skrämmande mobbning. Det 
fanns dock inte möjlighet till denna analys inom ramen för aktuell uppsats. Leymann 
grundare av Leymanns inventory of Psychological Terror (LIPT) (Leymann, 1997, refererad i 
Einarsen et al., 2009) har beskrivit en annan metod som kan användas för att mäta frekvensen 
i enkäter som beskriver beteenden. Denna metod är att placera dem som har svarat ”varje 
vecka” på minst ett item i en kategori som utsatta för mobbning. En metod som är mer 
använd inom organisationer, för att få en bredare bild av fenomenet är att respondenten ska 
ha svarat ”varje vecka” på minst två items. Dessa gör dock att de hamnar i facken mobbad 
eller inte mobbad. En klusteranalys kan då vara att föredra då detta ger en mer nyanserad bild 
av fenomenet (Einarsen et al., 2009).   
 
Det var 180 personer som valde att öppna enkäten i aktuell studie, varav 133 personer 
slutförde sin medverkan. Att 47 personer inte slutförde enkäten kan ha en grund i de känsliga 
frågor som behandlas. Det kan också röra sig om att de personer som valt att öppna enkäten 
gjort detta vid en tidpunkt då de inte hade möjlighet att slutföra den. Deltagarnas 
demografiska information påvisar spridning och tyder på ett heterogent urval vilket kan 
stärka urvalets representativitet. Enkäten delades fritt i sociala medier vilket gör det svårt att 
kontrollera för eventuella grupper och vilka som valt att inte öppna enkäten. Denna 
insamlingsmetod ansågs lämplig för att samla in en rimlig mängd svar inom tidsramen för 
denna kandidatuppsats. I Einarsens med kollegers validering (2009) skickades enkäten ut till 
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70 organisationer inom privata, offentliga och ideella sektorer i Storbritannien. Totalt valde 
5288 respondenter att delta. Denna kontroll av urval möjliggör, till skillnad från aktuell 
studie, identifiering av eventuella grupper som kan ligga till grund för urvalets 
representativitet. En idé för framtida valideringar är att studierna utförs med ett kontrollerat 
urval.  
 
En tanke med NAQ-R var att den reviderade versionen skulle kunna används som ett 
internationellt verktyg för att fenomenet mobbning skulle kunna jämföras mellan kulturer 
(Einarsen et al., 2009). Översättning och validering av NAQ-R har gjorts på bland annat 
spanska (Jiménez, Muñoz, Gamarra & Herrer, 2007) och en validering har gjorts i bland 
annat Grekland (Charilaos et al., 2015). En spekulation är att mobbning kan visa sig på olika 
sätt i olika kulturer. Frågan är då om det är möjligt att utveckla ett internationellt verktyg som 
kan mäta mobbning. Som Einarsen med kolleger (2009) själva nämner, behöver det göras fler 
valideringar i andra kulturella kontexter för att fastställa detta.  
 
NAQ-R översattes och kontrollerades mot utomstående parts tillbakaöversättning till 
engelska. Den svenska översättningen ansågs vara väl anpassad för att kunna valideras och 
därmed jämföras med ursprunget i vidare analyser.  
För att testa validiteten användes två variabler som antas vara orsaker till mobbning samt en 
variabel som visat sig vara en konsekvens av mobbning. Dessa är få jämfört med Einarsens 
med kollegers (2009) validering av NAQ-R som använt betydligt fler variabler och gjort en 
mer omfattande validering och psykometrisk analys av skalan. Dessa begränsningar antogs 
för att studien skulle hållas inom ramen för en kandidatuppsats. Huvudfynden i denna studie 
visar dock goda grunder för att kunna tolka den svenska översättningen och NAQ-R-S som 
ett trovärdigt och tillförlitligt instrument för att mäta utsatthet för mobbning.  
 
I denna studie har det inte diskuterats närmare kring individfaktorer som eventuellt kan göra 
att en person blir utsatt för mobbning eller har ett mobbningsbeteende. Denna studie har haft 
ett brett övergripande fokus på organisation och situation. För att ytterligare få förståelse för 
problemet och därmed vidare analysera hur utsatthet för hur mobbning bör mätas, kan ett 
större perspektiv med en inkludering av individfaktorer tas i beaktning. Sexuella trakasserier 
uteslöts i denna studie vilket i vidare studier skulle kunna inkluderas som ett 
mobbningsbeteende.  
 
Tidigare studier visar att så många som en av tio är utsatt för mobbning på arbetsplatsen 
(Nielsen et al., 2010), vilket tyder på att fenomenet är ett allvarligt problem. De olika typer av 
handlingar som klassas som mobbning, så som bland andra ryktesspridning, utfrysning och 
hot om våld eller faktiskt våld (Leymann, 1996), visar att det också är ett komplext problem. 
Hogh med fleras (2012) studie som visar att fysisk skrämmande mobbning (så som hot om 
våld eller handgripligt våld) har speciell inverkan på psykiska och fysiologiska 
stressreaktioner, belyser denna komplexitet ytterligare genom att visa att olika typer av 
mobbning kan ge olika utslag på individen (Hogh et al., 2012).  
 
Einarsen med kolleger (2009) föreslår att NAQ-R kan användas som ett tillförlitligt mått för 
att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen baserat på den psykometriska analysen som 
författarna gjort på skalan. De utförde korrelationer med ett antal prediktorer och utfall samt 
utförde SEM-analyser för att påvisa skalans trovärdighet.  
Huvudfynden av aktuell studie tyder på att den svenska versionen NAQ-R-S är ett tillförlitligt 
och trovärdigt instrument för att mäta mobbning på arbetsplatsen.  
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Bilaga A. 
Negative Acts Questionnaire Revised 

 
1.      Someone withholding information which affects your performance 
2.      Being humiliated or ridiculed in connection with your work 
3.  Being ordered to do work below your level of competence 
4.  Having key areas of responsibility removed or replaced with more trivial or unpleasant tasks 
5.  Spreading of gossip and rumours about you 
6.  Being ignored or excluded 
7.  Having insulting or offensive remarks made about your person, attitudes or your private life 
8.  Being shouted at or being the target of spontaneous anger 
9.  Intimidating behaviours such as finger-pointing, invasion of personal space, shoving, 

blocking your way 
10.  Hints or signals from others that you should quit your job 
11.  Repeated reminders of your errors or mistakes 
12.  Being ignored or facing a hostile reaction when you approach 
13.  Persistent criticism of your errors or mistakes 
14.  Having your opinions ignored 
15.  Practical jokes carried out by people you don’t get along with 
16.  Being given tasks with unreasonable deadlines 
17.  Having allegations made against you 
18.  Excessive monitoring of your work 
19.  Pressure not to claim something to which by right you are entitled (e.g. sick leave, holiday 

entitlement, travel expenses 
20.  Being the subject of excessive teasing and sarcasm 
21.  Being exposed to an unmanageable workload 
22.  Threats of violence or physical abuse or actual abuse 
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Bilaga B 
Enkät i sin helhet 

Notera att skalorna angivna inom parentes (NAQ-R-S, QPS-mobbning QPS-rollkonflikter, 
QPS-arbetsbelastning, GHQ-12) inte var synliga för respondenterna, används här för att 
synliggöra de olika skalorna. 

 
Välkommen. 
Denna undersökning vänder sig till dig som arbetar och har minst två års arbetslivserfarenhet. 
Syftet med studien är att validera ett verktyg som är utformat för att mäta utsatthet för 
mobbning på arbetsplatsen.  Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Du kan välja att 
inte delta eller avbryta ditt deltagande från studien vid valfritt tillfälle, och utan att ange några 
skäl för det. Resultatet av studien presenteras endast på gruppnivå på ett sådant sätt att 
enskilda individer eller minoriteter inte kan identifieras. Data används endast för den aktuella 
studien, som är en del av en kandidatuppsats i psykologi inom samhällsvetenskapliga 
institutionen vid Södertörns högskola.      
 
Enkäten tar cirka tio minuter att besvara.      
 
Tack för att du väljer att medverka i denna enkätstudie!       
 
Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta:      
Isabelle Westner   
isabelle01.westner@student.sh.se    
 
Marie Gustafsson Sendén   
Ph.D, Handledare   
marie.gustafsson@sh.se             
 
Sam Jag samtycker till deltagande enligt ovanstående information 
o Ja	(1)	
 
(NAQ-R-S) 
Nedanstående påståenden beskriver interaktioner med dina kolleger. För varje påstående var 
snäll att markera hur ofta de senaste sex månaderna du har upplevt nedanstående 
interaktioner. Du har under de senaste sex månaderna...  
 
Aldrig (1)  Det har hänt (2) Varje månad (3) Varje vecka (4) Dagligen (5) 
 
...blivit utsatt för att någon undanhåller dig information som har påverkat din prestation  
 
...blivit förödmjukad eller förlöjligad i samband med att du utfört ditt arbete 
 
...blivit beordrad att utföra uppgifter som är under din kompetensnivå 
 
...haft ansvarsområden som blivit borttagna eller ersatta med mer triviala eller olustiga 
uppgifter 
 
...blivit utsatt för skvaller eller rykten spridda om dig 
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...blivit ignorerad eller exkluderad 
 
...fått kränkande kommentarer om; dig som person, dina attityder eller ditt privatliv 
 
...blivit utskälld eller varit föremål för andras aggressiva utbrott 
 
...blivit utsatt för hotfulla beteenden som till exempel; blivit pekad på, blivit knuffad på, att 
någon blockerat din väg när du är på väg någonstans, eller inkräktat på din personliga sfär 

	
...fått hintar eller signaler från andra på jobbet att du borde säga upp dig 
 
...blivit påmind om dina felsteg eller misstag 
 
...blivit ignorerad eller fientligt bemött när du närmat dig andra 
 
...fått upprepad kritik angående dina felsteg eller misstag 
 
...uttryckt åsikter som blivit ignorerade 
 
...blivit utsatt för upptåg/skämt ("practical jokes") av personer du inte kommer överens med   
 
...blivit tilldelad uppgifter med orimliga tidskrav/deadlines 
 
...fått felaktiga anklagelser riktade mot dig 
 
...blivit överdrivet bevakad när du utfört ditt arbete 
 
...blivit nekad något som du har rätt till (exempelvis sjukskrivning, rätt till semester, 
ersättning för resor)  
 
...blivit föremål för överdriven sarkasm och retningar 
 
...blivit utsatt för ohanterlig arbetsbelastning 
 
...fått hot om våld, fysisk misshandel eller handgripligen blivit utsatt för våld/misshandel 
 
(QPS-mobbning) 
Mobbning (trakasserier, kränkande särbehandling) är ett problem på en del arbetsplatser och 
för en del anställda. För att kalla något mobbning ska den kränkande särbehandlingen ske vid 
upprepade gånger under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever att 
hen har svårigheter att försvara sig. 
 
 
Har du själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på arbetsplatsen de senaste sex 
månaderna? 
o Ja	(1)	
o Nej	(2)	
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Följande påståenden gäller ditt arbete och din arbetsplats. Var snäll och markera det 
påstående som bäst passar dig. 
 
Mycket sällan eller aldrig (1) Ganska sällan (2) Ibland (3) Ganska ofta (4) Mycket ofta eller alltid (5)	
 
(QPS-Rollkonflikt) 
Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 
 
Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? 
 
Ställs det oförenliga krav på dig från olika personer eller genom olika riktlinjer i arbetet? 
 
(QPS-arbetsbelastning) 
Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? 
 
Måste du arbeta övertid? 
 
Måste du arbeta i ett mycket högt tempo? 
 
Har du för mycket att göra? 
 
Kan du själv bestämma din arbetstakt?  
 
 
(GHQ-12) 
Vi vill veta hur du känt dig de senaste veckorna. Vänligen markera det alternativ som bäst 
passar dig. Har du under de senaste veckorna... 
 
Aldrig (1) Ibland (2) Ganska ofta (3) Alltid (4) 
 
...kunnat koncentrera dig på vad du gör?  
 
...haft svårt att sova på grund av oro? 

	
...känt att du har en betydelsefull roll i vad som händer?  
 
...känt dig kapabel att fatta beslut? 
 
...känt dig väldigt pressad? 
 
...kunnat klara av de dagliga problemen? 
 
...känt dig rätt så lycklig med tanke på omständigheterna? 
 
...känt dig olycklig och nedstämd? 
 
...känt att du inte kan komma över svårigheter? 
 
...börjat förlora ditt självförtroende? 
 



 
 

22 

...börjat tänka på dig själv som en värdelös person? 
 
...kunnat ha glädje av vardagslivets aktiviteter? 
 
(Demografiska frågor) 
Slutligen några frågor om dig. 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
Avtalad arbetstid i procent 
______	%	(1)	
 
Yrkeskategori: 
o Administration (1) 
o Bygg och anläggning (2) 
o Data/IT (3) 
o Ekonomi, juridik (4) 
o Frisk- och kroppsvård (5) 
o Försäljning, marknadsföring (6) 
o Hantverk (7) 
o Hotell, restaurang (8) 
o Hälso- och sjukvård (9) 
o Industri, tillverkning (10) 
o Installation, drift, underhåll (11) 
o Kultur, media, design (12) 
o Miljövård, hälsoskydd (13) 
o Naturvetenskap (14) 
o Pedagogik (15) 
o Socialt arbete (16) 
o Säkerhet (17) 
o Teknik (18) 
o Transport (19) 
o Annat (20) 
 
Har du personalansvar? 
o Ja (1) 
o Nej (2) 
 
Hur länge har du varit anställd på nuvarande arbetsplats? 
o Mindre än 6 månader (1) 
o 6-12 månader (2) 
o 13 månader- 3 år (3) 
o 3-4 år (4) 
o Mer än 4 år (5) 
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Tack för ditt svar. Om du har övriga synpunkter eller erfarenheter kring mobbning och 
trakasserier som du vill dela med dig av, kan du skriva dem här. Vill du ta del av resultatet av 
denna studie kan du här ange din e-postadress. För att avsluta och registrera ditt svar, var god 
klicka vidare. 
 
Tack för att du tog dig tid att göra denna undersökning.�Ditt svar har registrerats. 

Vad kan man som arbetstagare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad? 
Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och 
hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid 
kränkande särbehandling. 
Om det brister när det gäller att följa reglerna som omfattar kränkande särbehandling bör man 
i första hand ta upp det med arbetsgivaren. Man kan även vända sig till sitt skyddsombud som 
kan kontakta arbetsgivaren. Skyddsombuden kan göra en framställan till Arbetsmiljöverket 
om inte bristerna rättas till. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de 
fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild 
arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares 
anmälan”. 
 
Information hämtad 2017-04-18 från Arbetsmiljöverkets hemsida, för att se texten i sin helhet 
se: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-
vald/mobbning/?hl=mobbning 

 
 

 
 

 


