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Sammanfattning 

 

Forskning på personlighetsvariablerna Social Dominansorientering (SDO) och Höger-

Auktoritärianism (RWA) har framförallt varit riktad mot ganska extrema attityder och åsikter 

så som rasism och diskriminering. Syftet med denna studie var att utforska hur väl SDO och 

RWA kan predicera mer vardagliga beteenden, i detta fall självrapporterat mobbingbeteende 

på arbetsplatsen. En tvärsnittsstudie utfördes med enkäter som delades ut till studenter vid 

Lunds Tekniska Högskola (N = 112) som alla arbetat under de senaste sex månaderna. 

Resultat visade att SDO men inte RWA predicerade självrapporterat mobbingbeteende på 

arbetsplatsen. Detta resultat stödjer tidigare fynd som pekar på att SDO men inte RWA är 

relaterat till mobbing på arbetet. 

Nyckelord: Social dominansorientering, SDO, Höger-auktoritärianism, RWA, Mobbing på 

arbetsplatsen, Hierarki, Dominans   
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Introduktion 

 

 Mobbing kan definieras som psykologiskt, verbalt och fysiskt hot med intentionen att 

orsaka rädsla, skada och stress hos den utsatte individen (Baldry & Farrington, 2000). 

Fenomenet mobbing har främst studerats hos barn och ungdomar, men har på senare tid 

uppmärksammats även hos vuxna. Arbetsplatser har visat sig vara en miljö där detta beteende 

är frekvent förekommande. Att bli mobbad på sin arbetsplats kan leda till en rad olika 

allvarliga sociala, psykologiska och fysiologiska konsekvenser. Kliniska undersökningar har 

visat på effekter så som stigmatisering, social missanpassning, försämrade coping-strategier, 

ångest, oro, en känsla av hjälplöshet och förtvivlan, psykosomatiska sjukdomar, tvångstankar 

och till och med självmordsförsök (Leymann, 1990). Mobbing på arbetsplatsen (workplace 

bullying) har även visat sig vara en kraftig riskfaktor för depressiva symptom hos både män 

och kvinnor (Niedhammer, David & Degioanni, 2006). Många individer som mobbas på 

arbetsplatsen lider av grava hälsoproblem, flera studier har exempelvis funnit att många som 

utsatts för mobbing uppvisar symptom kopplade till post-traumatiskt stress syndrom 

(Matthiesen & Einarsen, 2002; Mikkelsen & Einarsen, 2004). 

  Mobbing på arbetsplatser är således ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både 

enskilda individer samt institutioner i en negativ riktning (Leymann, 1990). Det är alltså av 

yttersta vikt att undersöka riskfaktorer till mobbing för att kunna få bukt med detta problem. 

Syftet med denna studie är att studera personlighetsvariablerna Social Dominansorientering 

(SDO) och Höger-Auktoritärianism (Right-Wing Authoritarianism eller RWA) i relation till 

mobbing på arbetsplatsen. Dessa variabler har visat sig kunna predicera självuppskattade 

omoraliska handlingar i extremsituationer. Individer med hög SDO har exempelvis en större 

benägenhet än andra människor att stödja smärtsamma avrättningar samt tortyr av fångar 

(Sidanius, Mitchell, Haley & Navarette, 2006). Väldigt lite forskning har dock gjorts gällande 

SDO:s prediktiva förmåga av mer vardagliga omoraliska handlingar så som mobbing på 

arbetsplatser. Vi vill i denna studie replikera tidigare forskning som visat att det finns en 

positiv relation mellan mobbingbeteende och nivån av SDO, samt att denna relation inte finns 

mellan mobbingbeteende och nivån av RWA (Parkins, Fishbein & Ritchey, 2006). 

 

Social dominansorientering 

  SDO är en personlighetsvariabel som predicerar sociopolitiska attityder (Pratto, 

Sidanius, Stallworth & Malle, 1994). Grundarna bakom begreppet SDO, Sidanius och Pratto 

(1999), definierar SDO som ett personlighetsdrag bestående av individuella skillnader i hur 
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individer värderar icke-egalitarianistiska och hierarkiskt strukturerade relationer mellan 

sociala grupper. Individer med hög SDO uttrycker generellt ett stöd för hierarkiska 

förhållanden mellan sociala grupper och anser att vissa sociala grupper bör dominera över 

andra. 

  Individer med hög SDO tenderar att vara fördomsfulla och nedvärderande mot 

individer som inte tillhör den egna sociala gruppen (utgrupps-nedvärderande). Detta sker som 

en effekt av att individer med hög SDO har en stark önskan att skydda den egna ingruppen. 

En individs ingrupp kan exempelvis vara ens arbetslag, individens könstillhörighet, etnicitet 

eller politisk tillhörighet. Personlighetsvariabeln SDO mäts med ett test innehållande 16 

påståenden att ta ställning till, och är inom det socialpsykologiska fältet ett väl använt test för 

att mäta sociopolitiska attityder (Pratto et al., 1994). Forskning har visat att SDO har ett 

positivt samband med rasism, nationalism, kulturell elitism, stöd av militära aktioner i andra 

länder, positiva känslor mot mäktiga grupper i samhället, negativa känslor gentemot svaga 

grupper i samhället samt andra sociala attityder som förespråkar upprätthållande av en 

hierarkisk samhällsstruktur samt ojämlika förhållanden mellan grupper (Pratto et al., 1994). 

Vidare har ett positivt samband bekräftats mellan SDO och sexism (Christopher & Wojda, 

2008), stöd av dödsstraff, smärtsamma avrättningar och tortyr (Sidanius et al., 2006).  

  Personer med hög SDO som identifierar sig mycket med sin egna sociala grupp 

(ingrupp) tenderar att vara mer diskriminerande än individer med lågt SDO (Sidanius, Pratto 

& Mitchell, 1994). I en studie där man mätte omedveten och automatisk diskriminering visade 

sig personer med hög respektive låg SDO diskriminera i lika stor utsträckning. När man i 

efterföljande experiment manipulerade nivån av hot mot ingruppen visade individer med hög 

SDO en markant ökning av diskriminering, denna ökning fanns inte hos individer med låg 

SDO (Pratto & Shih, 2000). 

  Forskningen visar också att individer med anti-egalitarianistisk personlighet tenderar 

att välja utbildningar som anses hierarkifrämjande och individer som i högre grad är positivt 

inställda till egalitarianistiska åsikter tenderar att välja hierarkidämpande utbildningar 

(Sidanius, Van Laar, Levin & Sinclair, 2003). Man har även kunnat visa att studenter vid 

hierarkifrämjande utbildningar (ex. juridik) tenderar att vara mer stereotyperande, ha högre 

nivåer av SDO samt vara mindre toleranta än studenter vid hierarkidämpande utbildningar 

(ex. psykologi) (Dambrun, Guimond & Duarte, 2002). 

  Teorin bakom SDO heter Social Dominans Teori (SDT). I teorin postuleras att 

individer inom samhällen försöker minimera konflikter mellan grupper genom att skapa en 

typ av normativ konsensus, olika former av ideologier, kring hur makten inom samhället 
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borde vara distribuerad (Pratto et al., 1994). För att denna process skall fungera måste 

distributionen av makt verka vara logisk, en självklar sanning även om så inte alls är fallet, 

annars accepteras den inte av samhället. Pratto et al. (1994) kallar därför denna typ av 

ideologier för hierarchy-legitimizing myths, då de är baserade på tanken att den rådande 

sociala hierarkin är rättvis och legitim. Dessa ideologier bidrar till att upprätthålla bristande 

social jämlikhet och underlättar förtryck. Inom denna typ av ideologier beskrivs det hur 

sociala institutioner och individer borde fördela och värdera saker av socialt värde, så som 

jobb, bidrag, skattelättnader, höga positioner inom staten, löner och fängelsestraff (Pratto et 

al., 1994). Exempelvis, ideologin sexism bidrar till att individer utför sexistiska handlingar. 

Även många institutioner bidrar till att upprätthålla denna ideologi genom att exempelvis ge 

kvinnor lägre löner, och inom vissa institutioner anställs inte kvinnor i alls samma 

utsträckning som män (Christopher & Wojda, 2008). Rasism är ännu ett exempel på en 

ideologi som hävdar att vissa individer inte är värda lika mycket som andra och därför inte 

förtjänar samma sociala värde och resurser som andra. 

  Ovanstående exempel är ideologier som fyller en hierarkifrämjande (hierarchy-

enhancing myths) funktion när individer eller institutioner antar dessa eller liknande 

ideologier. Inom SDT-paradigmet hävdar man att denna typ av hierarkifrämjande institutioner 

tenderar att fördela saker av socialt värde (ex. prestigefyllda arbetspositioner och 

lönehöjningar) oproportionerligt till fördel för högstatusgrupper. Det existerar även 

institutioner och individer som antar en hierarkidämpande ideologi (hierarchy-attenuating 

myths). Dessa ideologier tenderar att förespråka en högre grad av social jämlikhet. Generellt 

innefattar denna typ av ideologier institutioner som arbetar för att försvara och främja de 

svaga i samhället (Sidanius, Liu, Shaw & Pratto, 1994). 

  Hur kommer det sig då att vissa institutioner har en tendens att vara hierarkifrämjande 

och hysa fler individer med hög SDO än andra institutioner? Enligt SDT är det framförallt 

fem sorteringsprocesser som bidrar till detta: Självselektion, Institutionell selektion, 

Institutionell socialisering, Differentiell belöning samt Differentiellt bortfall. 

  Självselektion. Individer med hög SDO tenderar att hamna inom institutioner, företag 

och organisationer som är hierarkifrämjande (Dambrun et al., 2002; Sidanius et al., 1994; 

Sidanius, Pratto, & Bobo, 1996). När studenter vid UCLA fick gradera hur attraktiva en rad 

yrken var (ex. hierarkifrämjande yrken: polis, företagsledare, åklagare, ex. hierarkidämpande 

yrken: offentlig försvarsadvokat, socionom.), reflekterade detta deras nivåer av SDO. En hög 

nivå av SDO var positivt korrelerat med skattning av attraktivitet gällande hierarkifrämjande 

yrken, men negativt korrelerat med skattning av attraktivitet gällande hierarkidämpande 
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yrken. (Sidanius, Pratto, Sinclair, & van Laar, 1996). Detta tyder på en subjektiv selektion av 

social kontext gjord av dessa individer, de väljer att arbeta inom ett område bland andra 

individer med hög i SDO. 

   Institutionell selektion. I en studie gjord av Pratto, Stallworth, Sidanius & Siers (1997) 

simulerade man en anställningssituation där studenterna agerade arbetsgivare och ansvariga 

för anställandet av fiktiva individer. Undersökningsdeltagarna fick se en lista med ett antal 

jobb som skulle tillsättas, dessa jobb var på antingen hierarkidämpande eller 

hierarkifrämjande arbetsplatser. Efter detta fick deltagarna läsa igenom ett antal resuméer, alla 

med lika goda meriter. De olika resuméerna innehöll meriter antingen från hierarkidämpande 

eller hierarkifrämjande institutioner. Förtester visade att deltagarna gjorde antaganden om de 

arbetssökandes SDO-nivåer. Vidare valde deltagarna att anställa de individer som de antog 

hade låg SDO vid yrken som ansågs vara hierarkidämpande, och individer de antog ha hög 

SDO vid hierarkifrämjande yrken. Teoretikerna inom SDT kallar detta fenomen institutionell 

selektion. De menar att institutioner kommer att anställa individer med åsikter och värderingar 

som är kompatibla med institutionens hierarkiska funktion. Således kommer 

hierarkifrämjande institutioner att anställa individer med hög SDO (Sidanius et al., 2003). 

  Institutionell socialisering. Studenter vid utbildningar som anses hierarkifrämjande 

(ex. juridik) visar sig bli mer fördomsfulla och få högre nivå av SDO ju längre tid de 

spenderat vid utbildningen. Förhållandet är det motsatta för individer vid hierarkidämpande 

utbildningar (ex. psykologi) (Guimond, Dambrun, Michinov, & Duarte, 2003). 

  Differentiell belöning. Ett sätt att påverka en individ till att fortsätta eller sluta utföra 

ett beteende är genom bestraffning och belöning. Detta är ett sätt för institutioner att se till att 

de anställda upprätthåller sina sociala roller (Sidanius, Pratto, van Laar, & Levin, 2004). En 

stor undersökning rörande polisers arbete i Los Angeles utfördes i USA efter att Rodney King 

misshandlats brutalt av poliser 1991, en händelse som ledde till stora kravaller i staden efter 

att poliserna som misshandlat King friades. I studien fann man att de 44 poliser som fått flest 

klagomål från civila angående brutalitet, användandet av övervåld samt användandet av 

olämpliga metoder, också hade fått mycket positiva utvärderingar av sina chefer och ansågs 

av ledningen ha en god framtid inom poliskåren, deras beteende belönades (Christopher et al., 

1991). 

  Differentiellt bortfall. SDO teoretiker menar att personer som exempelvis har låg SDO 

men hamnar på positioner (ex. olika yrken eller program vid universitet) som inte är 

kompatibla med deras attityd till gruppdominans, kommer att lämna positionen snabbare än 

individer som hamnar på positioner som är kompatibla med individens nivå av SDO (ex. hög 
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SDO och hierarkifrämjande) (Sidanius et al., 2004). 

  Tillsammans bidrar dessa sorteringsprocesser till en ond cirkel som startar genom att 

en individ självselekterar en utbildning eller arbetsplats som är hierarkifrämjande. Dessa 

hierarkifrämjande institutioner anställer eller antar gärna individer med hög SDO. Genom 

institutionell socialisering ökar den redan höga nivån av SDO. Vidare premieras individer 

med hög SDO genom differentiell belöning. De personer som hamnat inom institutioner där 

deras SDO nivå är inkongruent (ex. hög SDO på hierarkidämpande arbetsplats) lämnar 

troligtvis positionen vilket leder till att individer med hög SDO inte stannar inom dessa 

institutioner och deras höga nivå av SDO hålls således inte i schack genom den institutionella 

socialiseringsprocessen.   

 

Höger-auktoritärianism 

  Höger-auktoritärianism (RWA) är ett begrepp utvecklad av Bob Altmeyer för att 

beskriva auktoritära attityder (Altemeyer, 1996). RWA-skalan är utvecklad utifrån tre av de 

nio ursprungliga kluster tillhörande F-skalan (fascism-skalan), ett mått som utvecklades av 

Adorno 1950, och som är kopplat till den första empiriskt grundade teori som behandlade den 

psykologiska grunden till ideologiska attityder (Duckitt & Sibley, 2009). Dessa tre kluster är 

följande: konventionalism (stöd för etablerade konventioner i samhället), auktoritär 

underkastelse (underkastelse för auktoriteter som anses vara legitima och styrande i 

samhället) och auktoritär aggression (aggression riktad mot grupper eller individer som inte 

anses vara accepterade av legitima auktoriteter) (Altemeyer, 1990; 1996). 

  RWA är likt SDO en kraftfull prediktor av sociopolitiska attityder och intergrupp 

beteenden (Altemeyer, 1996; Pratto et al., 1994). RWA har en stark koppling till begrepp 

såsom tradition, religiositet, värdesättning av struktur och ordning i samhället och 

konformitet. RWA-skalans frågor syftar att mäta en individs lydnad och respekt för redan 

existerande auktoriteter samt anpassning efter konventionella normer och värderingar i 

samhället (Altemeyer, 1996). 

  Individer som skattar högt på RWA-skalan ser världen som en farlig och kaotisk plats 

och känner sig lätt hotade. En ständigt påträngande rädsla för denna farliga och hotfulla värld 

kan ses som ett viktigt drag i den auktoritära personligheten (Altemeyer, 1996; Lavine et al., 

1999). 

  En studie (Lavine et al., 1999) beskriver hur individer med hög RWA (till skillnad från 

individer med låg RWA) inför det amerikanska presidentvalet 1996 påverkades kraftigt av 

hotrelaterade meddelanden angående att rösta i valet (som betonade de negativa 
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konsekvenserna av att inte rösta), men påverkades inte av de belöningsrelaterade 

meddelandena (som betonade de positiva konsekvenserna av att rösta). Individer med hög 

RWA tycks alltså vara mer mottagliga för hot än andra och såg i denna studie det hotfulla 

meddelandet som ett starkare argument för att rösta i presidentvalet, än det 

belöningsrelaterade. 

  RWA har vidare visat sig ha ett samband till stöd av traditionella könsroller 

(Christopher & Wojda, 2008), starkt stöd av den amerikanska regeringen under såväl 

Gulfkriget som Irakkriget (Crowson, DeBacker, Thoma, 2005; Doty, Winter, Peterson & 

Kemmelmeier, 1997), bestraffande av lagöverträdare, fundamental religiositet och politisk 

konservatism (Altemeyer, 1996). Individer med hög RWA är kraftigt påverkade av sociala 

normer och visar på en hög grad av underkastelse för auktoriteter. Dessa individer har även 

bekräftats vara fördomsfulla mot olika etniska grupper, minoritetsgrupper, homosexuella, 

kvinnor, ateister samt människor tillhörande andra religioner än dem själva (Altemeyer, 1996; 

2003).  

   

SDO, RWA och mobbingbeteende 

  Trots att SDO och RWA ofta har en liknande effekt på sociopolitiska attityder och 

fördomar kan man tydligt se skilda effekter exempelvis gällande preferens av politiska partier. 

Både individer med hög SDO och RWA fördrar högerorienterade partier, dock tilltalas 

individer med hög RWA mer av högerpartier som betonar lag och ordning samt bibehållande 

av traditionella och religiösa värderingar. Individer med hög SDO skulle föredra partier som 

förespråkar en fri marknad och som motverkar sociala välfärdsprogram. Vidare har man 

bekräftat att SDO predicerar fördomar mot svaga och missgynnade grupper medan RWA 

predicerar fördomar mot farliga och avvikande grupper (Duckitt & Sibley, 2009). 

  Mobbing på arbetsplatsen (workplace bullying) är ett relativt svårdefinierat begrepp 

och flera vedertagna definitioner existerar inom området (Einarsen, 2000). En av dem är 

Leymanns (1990) definition av mobbing på arbetsplatsen:  

  Psykisk terror eller mobbing på arbetsplatsen innebär fientlig och oetisk  

  kommunikation som systematiskt riktas från en eller flera personer mot huvudsakligen  

  en individ. Det finns också fall där mobbingen är ömsesidig fram till att en av  

  deltagarna hamnar i underläge. Dessa händelser inträffar ofta (nästan varje dag) och  

  sker över långa tidsperioder (åtminstone under sex månader) och, på grund av denna  

  frekvens och varaktighet, resulterar i avsevärd psykisk, psykosomatisk och social  

  misär. (s. 120) 
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  Som tidigare nämnts har det gjort ytterst lite forskning på mobbing på arbetsplatsen i 

relation till personlighetsvariablerna SDO och RWA. Parkins et al. (2006) visar i en av de få 

studier som behandlar SDO som prediktor av mobbing på arbetsplatsen, i ett stickprov på 331 

psykologistudenter, att SDO har en signifikant effekt på mobbingbeteende på arbetsplatsen. 

Desto högre en individ skattade på SDO-skalan, desto mer involverad var han eller hon i 

mobbingbeteende på sin arbetsplats. Ett liknande resultat kunde inte finnas gällande RWA 

som prediktor av mobbing på arbetsplatsen, det fanns alltså inget samband mellan graden av 

RWA och graden av mobbing.  

  SDT-teoretiker menar att ingruppsfavoritism är en starkt motivationell faktor för 

individer med hög SDO när det kommer till att utföra olika typer av konfliktbeteende. I en 

SDO-studie fick deltagarna utföra ett test där de skulle gissa antalet prickar som snabbt 

visades på en monitor. Deltagarna delades sedan in i “hög-presterande” respektive “låg-

presterande” grupper. Denna indelning var helt randomiserad och hade inget med resultaten 

att göra utan gjordes endast för att skapa ett ingrupp-/utgruppsförhållande. När man sedan 

genom skattningsformulär mätte viljan att samarbeta med utgruppen (högpresterande med 

lågpresterande och vice versa) samt viljan att socialt distansera sig från utgruppen, fann man 

ett negativt samband mellan viljan att samarbeta med utgruppen och nivån av SDO samt ett 

positivt samband mellan viljan att distansera sig från utgruppen och nivån av SDO. De 

individer med hög SDO tenderade alltså att distansera sig mer och var mindre villiga att 

samarbeta med utgruppsmedlemmar (Sidanius et al., 1994). Denna ingruppsfavoritism är 

enligt forskarna bakom SDO en underliggande psykologisk mekanism som bidrar starkt till 

sociala konfliktbeteenden, extrema åsikter som stöd av tortyr (Sidanius et al., 2006) men även 

vardagliga konflikter så som mobbing (Parkins et al., 2006). 

  I en studie av Wilson (2003) undersöktes om det fanns något samband mellan idealism 

– den subjektiva inställningen att ens handlingar aldrig skall skada någon annan, och nivån av 

SDO. Som väntat fann man en negativ relation mellan variablerna, individer med hög SDO 

hade generellt sett lägre nivå av idealism. Vidare har man i en studie funnit stöd för att 

individer med hög SDO i större utsträckning tar oetiska beslut om det gagnar dem själva 

(Sonn Hing, Bobocel, Zanna & McBride, 2007). Studier som dessa talar för vikten av att 

vidare utforska relationen mellan SDO och mobbingbeteenden. En låg nivå av idealism i 

kombination med att i högre utsträckning utföra oetiska handlingar torde leda till att en 

individ med hög SDO i högre frekvens utför mobbingbeteende. 

   Flera studier visar att individer med hög RWA är mer mottagliga för hot än andra 
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människor (Lavine et al., 1999; Lavine, Lodge, & Freitas, 2005). När dessa individer utsätts 

för sociala hot så ökar också graden av RWA (Rickert, 1998). Duckitt & Sibley (2009) menar 

att individer med hög RWA präglas av en rädsla för dessa hot och därför strävar efter att 

upprätthålla säkerhet, ordning och stabilitet i samhället. Därför är även dessa individer 

speciellt negativt inställda till sociala grupper som hotar den kollektiva säkerheten. Detta 

faktum bör innebära att individer med hög RWA framförallt utför omoraliska handlingar 

såsom mobbing när det finns en tydlig hotbild. Individer med hög SDO strävar däremot 

ständigt efter att upprätthålla den sociala hierarkin och tvekar inte att trampa på folk för att ta 

sig fram oavsett om de upplever hot eller ej (Pratto et al., 1994). Således bör sannolikheten att 

individer med hög SDO mobbar vara större än att individer med hög RWA mobbar. 

 

Syfte och hypoteser 

  Som tidigare nämnts har ytterst lite forskning belyst SDO:s prediktiva förmåga 

gällande vardagliga konliktbeteenden så som mobbing på arbetsplatsen. Vi ämnar därför 

replikera Parkins et al. (2006) studie som bekräftar att hög SDO är relaterat till mobbing på 

arbetsplatsen, och således försöka ge vidare stöd för SDO:s prediktiva förmåga. Vi predicerar 

att a) en högre nivå av SDO kommer att predicera en högre nivå av självrapporterat 

mobbingbeteende, och b) inget samband kommer att återfinnas mellan RWA och en högre 

nivå av mobbingbeteende. 

Metod 

 

Deltagare 

  Sammanlagt deltog 112 personer i studien (varav 64 kvinnor, 45 män samt 3 deltagare 

som inte fyllt i könstillhörighet). Undersökningen utfördes på studenter vid Lunds Tekniska 

Högskola (N = 112), varav (N = 56) var arkitektstuderande, (N = 19) studerade teknisk 

matematik och (N = 37) var matematikstuderande. Undersökningsdeltagarnas ålder sträckte 

sig från 18-33 år med ett medelvärde på 21,91 år. 

 

Material 

  SDO. Social dominansorientering (SDO) mättes med ett formulär utvecklat av 

Sidanius och Pratto (1999). Testet består av 16 påståenden som alla mäter socialt dominanta 

attityder. Testdeltagarnas uppgift var att skatta hur de känner inför påståendena på en skala 

från 1 till 7, där 1 är “mycket negativt” och 7 är “mycket positivt”. Exempel på påståenden 
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från testet är: ”För att komma fram här i livet är det ibland nödvändigt att trampa på andra” 

och “Det är nog bra att vissa grupper är överordnade och andra är underordnade”. 

Reliabiliteten för testet var mycket god (Cronbachs alpha α= .91). 

  RWA. Höger-auktoritärianism mättes med ett formulär utvecklat av Zakrisson (2005). 

Detta formulär är en kortare version av det ursprungliga testet (Altmeyer, 1996). Testet består 

av 15 påståenden vilka mäter sociopolitiska attityder som är relaterade till tre underkategorier: 

auktoritär underkastelse, auktoritär aggression samt konventionalism. 

Undersökningsdeltagarna skattade på en skala från 1 till 7, där 1 är “mycket negativ” och 7 

“mycket positivt”. Ett exempel på påståenden från testet är: “För att stoppa de radikala och 

omoraliska strömningarna som råder i dagens samhälle behövs en stark ledare”. Ett exempel 

på ett inverterat item är: “Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade tolerans och förståelse 

för otraditionella värderingar och synsätt”. Reliabiliteten för testet var relativt god 

(Cronbachs alpha α= .76).   

  Mobbing på arbetsplatsen. Mobbing mättes med workplace bullying-skalan (Parkins 

et al., 2006), som är en kortare version av den ursprungliga skalan. Skalan syftade att mäta 

hur ofta en individ involverat sig i mobbingbeteende på sin arbetsplats under de senaste sex 

månaderna. Workplace Bullying-skalan sträcker sig från 1-5, där 1 indikerar “inte alls” och 5 

indikerar “hela tiden”. Skalan utgörs av följande sex påståenden: ”Jag gjorde mig lustig över 

eller retade en kollega”, “Jag värderade inte en kollegas arbete så högt som han eller hon 

förtjänade”, ”Jag svarade med tystnad på en kollegas frågor eller försök till konversation”, 

”Jag antydde till en kollega att han/hon borde säga upp sig”, “Jag exkluderade medvetet en 

kollega från aktiviteter med arbetsgruppen” och ”Jag hotade en kollega med fysiskt våld”. 

Författarna till denna studie har översatt skalan från engelska till svenska. Reliabiliteten för 

testet var relativt svag (Cronbachs alpha α= .57). Cronbach’s alpha beräknades endast på fem 

items då det sista saknade varians. (Se appendix för enkäten i sin helhet.) 

 

Procedur 

  All data insamlades under tre dagar på sammanlagt sex föreläsningar vid Lunds 

Tekniska Högskola. Undersökningsdeltagarna blev informerade om att testet syftade till att 

undersöka konfliktbeteende på arbetsplatsen, och att endast de som arbetat de senaste sex 

månaderna kunde delta i studien. Deltagarna informerades sedan om de etiska aspekterna 

gällande deltagande i studien så som anonymitet, informerat samtycke och rätten att avbryta 

sitt deltagande när som helst. Formuläret delades ut till de som kunde tänka sig att medverka 
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och fylldes i efter föreläsningens slut. Att svara på formuläret tog uppskattningsvis mellan 10-

15 minuter. Om någon av undersökningsdeltagarna hade några frågor gällande syftet med 

studien gavs en utförligare debriefing efter utfört test. Författarnas kontaktuppgifter fanns 

även tillgängliga på formuläret. 

 

Statistisk procedur 

  En multipel regression genomfördes för att utröna till vilken grad de två oberoende 

variablerna (Social dominansorientering och Höger-auktoritärianism) kunde predicera 

frekvensen av mobbingbeteende. Stickprovet visade sig vara aningen positivt skevt. Ett icke-

parametriskt test med rangordnade variabler utfördes och samma resultat framkom vad gäller 

signifikans och icke-signifikans som på det parametriska testet. Följaktligen valde vi att gå 

vidare med en analys av det parametriska testet. Alla värden över eller under tre 

standardavvikelser från medelvärdet på de undersökta variablerna klassificerades som 

extremvärden. Dessa modifierades till det första heltalet under eller över gränsen på tre 

standardavvikelser. 

Resultat 

 

Deskriptiv statistik 

  Deskriptiv statistik för studiens variabler presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik 

    

 M SD Minimum Maximum 

Mobbing på arbetsplatsen 

 

7.77 2.18 6 17 

Social dominansorientering 

 

35.86 15.28 16 78 

Höger-autoritärianism 

 

39.35 10.17 15 63 

N = 112  

 

            Deskriptiv statistik för de specifika mobbingfrågorna presenteras i tabell 2. 

 

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för workplace-bullying 

 M SD Minimum Maximum 

Item 1 1.80 1.19 1 5 
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Den typ av mobbingbeteende som var mest frekvent förekommande var item nummer 1 (1 = 

Jag gjorde mig lustig över eller retade en kollega). Mobbingbeteende som kan härledas till 

item 3-5 (3 = Jag värderade inte en kollegas arbete så högt som han eller hon förtjänade, 4 = 

Jag svarade med tystnad på en kollegas frågor eller försök till konversation, 5 = Jag antydde 

till en kollega att han/hon borde säga upp sig) utfördes av väldigt få deltagare, bland dessa 

individer var inte heller detta beteende särskilt frekvent förekommande. Item 6 (6 = Jag 

hotade en kollega med fysiskt våld) togs inte med vid sammanslagning till en testvariabel då 

detta item saknade varians, ingen deltagare hade alltså utfört detta beteende. 

 

Bivariata samband 

  Korrelationer mellan studiens variabler presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3 

Korrelationer  

   

 Mobbing på 

arbetsplatsen 

Social 

dominansorientering 

Höger-

auktoritärianism 

Mobbing på 

arbetsplatsen 

 

1 .20* .04 

Social 

dominansorientering 

 

.20* 1 .44** 

Höger-

auktoritärianism 

 

.04 

 

.44** 1 

* = Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (two-tailed). ** = Korrelationen är 

signifikant på en 0.01 nivå (two-tailed). 

 

Som väntat och i linje med tidigare forskning var SDO och RWA positivt korrelerade. 

Individer som skattade högt på SDO skattade således med större sannolikhet högt även på  

RWA. 

 

Item 2 1.55 .82 1 5 

Item 3 1.24 .56 1 5 

Item 4 1.05 .30 1 3 

Item 5 1.12 .35 1 3 

Item 6 1 .00 1 1 

N = 112  
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Prediktion av mobbingbeteende 

  Statistik för regressionsmodellen presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4     

Beta koefficienter, standardfel, standardiserade beta koefficienter samt signifikansvärden 

för prediktorerna  

 B SEM  β Sig. 

Social 

dominansorientering 

 

.03 .01 .22 .04 

Höger-

auktoritärianism 

-.01 .02 -.06 .58 

 

 

Resultatet visade att regressionsmodellen var icke-signifikant, F(2, 109)= 2.360, p > .05. 

Analysen av R²-värdet (R² =.04), visade att de två prediktorerna (SDO och RWA) tillsammans 

kan förklara 4 % av variansen i den beroende variabeln (mobbing på arbetsplatsen). Analysen 

visade att SDO (Sig. =.04) var en signifikant prediktor av mobbingvariabeln. Detta fynd 

stödjer hypotes 1 och är i linje med tidigare forskning. Relationen var positiv vilket innebär 

att individer som har högre värden på SDO också har högre värde på mobbingvariabeln. Ingen 

signifikant relation återfanns mellan RWA och mobbing, detta stödjer hypotes 2. 

 

Diskussion 

 

  Syftet med studien var att undersöka personlighetsvariabeln SDO och om denna kan 

predicera mobbingbeteende på arbetsplatsen. Våra hypoteser var följande: a) en högre nivå av 

SDO kommer att predicera en högre nivå av självrapporterat mobbingbeteende, och b) inget 

samband kommer återfinnas mellan RWA och en högre nivå av mobbingbeteende. Resultaten 

visade stöd för båda hypoteserna. 

  Ett vardagligt konfliktbeteende (mobbing) undersöktes eftersom mycket av den 

forskning som gjorts med SDO som predicerande variabel, har varit riktad mot mer extrema 

beteenden och åsikter. Genom att undersöka mer vardagliga beteenden bidrar studien med 
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kunskap om SDO som en generell underliggande personlighetsvariabel som påverkar ett 

vidare spektrum av konfliktbeteenden och attityder.  

  Studiens resultat bekräftade alltså hypotes 1 om att SDO kan predicera 

mobbingbeteende. Vad kan då detta samband bero på? Svaret finns troligtvis i SDO:s natur. 

Individer med hög SDO tenderar att se på världen och sociala kontexter som en informell 

tävlan, djungelns lag råder och störst går först istället för att hjälpa andra individer med 

mindre makt, kunskap eller förmåga. Motivationen för dessa individer är dominans över andra 

och anskaffande av makt (Duckitt & Sibley, 2009). Individer med hög SDO tenderar alltså att 

skamlöst trampa på och trycka ner andra individer i sin strävan efter maktpositioner. Detta 

kan sannolikt uttryckas i form av mobbingbeteenden. Denna studie stödjer idén om att SDO är 

en personlighetsvariabel som inte bara påverkar attityder utan även beteenden, och inte endast 

i extremfall utan även i vardagen. 

  Likaså bekräftade studiens resultat hypotes 2 angående att det inte skulle finnas något 

samband mellan RWA och mobbing på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt ser individer med 

hög RWA världen som en hotfull och farlig plats. Deras rädsla för denna farliga värld driver 

dem till en strävan efter stabilitet och säkerhet. Denna strävan i sin tur leder till en negativ 

inställning gentemot grupper som anses farliga i samhället och som hotar den kollektiva 

säkerheten (Duckitt & Sibley, 2009). Således torde individer med hög RWA utföra 

mobbingbeteende på arbetsplatsen framförallt i situationer där kollegor på något vis utgör ett 

hot. För att vidare undersöka denna hypotes borde studier utföras där undersökningsdeltagare 

får svara på frågor om deras motivation till varför de utfört en typ av mobbingbeteende.  

  Mycket pekar dock på att SDO och RWA har olika underliggande motivationella 

faktorer (Crowson m.fl., 2005; Duckitt & Sibley 2009). En forskningsstudie (Duckitt, 2006) 

visar att RWA, till skillnad från SDO, predicerar negativa attityder gentemot två sociala 

grupper som kan ses som farliga och hotfulla mot traditionella normer – knarklangare och 

rockstjärnor. Det faktum att RWA kan predicera negativa attityder samt fördomar mot farliga 

grupper har bekräftas i ett flertal andra studier (Asbrock, Sibley, Duckitt, 2010; Duckitt & 

Sibley, 2009). Individer med hög RWA är alltså främst negativt inställda till hotfulla sociala 

grupper. Detta betyder inte att de har en tendens att trampa på individer rent generellt, utan 

framförallt gällande hotfulla grupper och individer. Personer med hög SDO har däremot en 

tendens att trampa på individer så länge det gagnar dem själva. Individer med hög RWA 

trampar på andra när dessa utgör ett hot. Enligt oss är just detta en mycket trolig anledning till 

varför inget samband finns mellan RWA och mobbingbeteende. 

  Studiens resultat visade även på en relativ stark korrelation mellan SDO och RWA. 
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Förklaringen till denna korrelation tror vi sannolikt ligger i att begreppen teoretiskt har 

gemensamma drag. Båda variablerna undersöker sociopolitiska attityder. Både individer med 

hög SDO och individer med hög RWA föredrar ett samhälle med en tydlig social hierarki, 

samt att individer med högt inom respektive variabel är villiga att använda krafttag mot 

individer i de nedre skikten av den sociala hierarkin för att upprätthålla den. Skillnaden ligger 

i motivationen till upprätthållandet av denna sociala hierarki. Individer med hög RWA agerar 

då de känner sig hotade, individer med hög SDO agerar för att bibehålla sin hierarkiska 

position oavsett om de känner sig hotade.  

  I flera studier som behandlar SDO och RWA finner man ofta ett samband mellan 

variablerna som indikerar att de är relativt högt korrelerade med varandra (Crowson mf.l, 

2005). Även i denna studie fanns ett positivt samband mellan SDO och RWA, något som är i 

linje med tidigare forskning.   

  Trots att begreppen ligger så nära varandra har man empiriskt sett, kunnat separera de 

båda begreppen. Duckitt (2001) har utvecklat en modell över de två dimensionerna och kallar 

den “Dual-process motivational model of ideology and predjudice” (DPM). Denna modell 

postulerar att SDO och RWA härstammar från olika sociala världsbilder – individer som 

skattar högt på RWA ser världen som en farlig och kaotisk plats och de individer som skattar 

högt på SDO ser världen som en darwinistisk djungel där konkurrens är a och o och där bara 

de starkaste överlever.  

 

Metoddiskussion 

  Studiens begränsningar är flera. Först och främst bestod studiens deltagare enbart av 

studenter, något som förmodligen inte var bäst lämpat då fenomenet mobbing på arbetsplatsen 

undersöktes. För att få delta i studien ställdes krav på att studenterna skulle ha arbetat under 

de senaste sex månaderna. Detta innebär att studenter som enbart har sommarjobbat under 

korta perioder och förmodligen inte har särskilt mycket arbetslivserfarenhet har deltagit i 

studien. En individ som arbetat en kort period på en viss arbetsplats har förmodligen inte 

integrerats tillräckligt i arbetsgruppen för att ha kunnat delta i mobbingbeteenden i någon 

större utsträckning. Tillika uppstår en generaliseringsproblematik. Studiens resultat går endast 

att generalisera till studenter som arbetat under de senaste sex månaderna. 

  En annan begränsning med denna studie är designen som använts. Vi valde att göra en 

tvärsnittsstudie och har således undersökt en grupp individer vid ett undersökningstillfälle. 

Deltagarna fick skatta tidigare utförda beteenden (mobbing på arbetsplasten) samt nuvarande 

attityder (SDO och RWA). För att kunna uttala sig om variablernas stabilitet krävs en 
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longitudinell forskningsdesign där en grupp individer mäts upprepade gånger på de olika 

variablerna. En experimentell design hade varit ett passande tillvägagångssätt för studiens 

forskningsfråga, men då mobbingbeteenden skulle vara tämligen etiskt problematiskt att 

manipulera är det svårt att genomföra. Förslagsvis skulle man kunna låta deltagare chatta med 

varandra om socialt känsliga frågor och se om mobbingbeteenden uppstår. Alternativt skulle 

man kunna låta deltagare utföra olika typer av rollspel eller datorspel. Altemeyer (2003) 

utförde en studie där deltagarna delades upp i grupper utefter sin nivå av SDO och RWA, 

dessa individer fick sedan utföra ett rollspel där de styrde olika länder. Altemeyer observerade 

sedan hur deltagarna resonerade och diskuterade, samt vad effekterna för länderna blev. Med 

denna typ av experiment minimerar forskare risken att begå de etiska övertramp som är 

associerade med experiment gällande SDO, RWA och mobbing. 

  En tredje begränsning är översättningen av workplace bullying-skalan från engelska 

till svenska. Författarna till denna studie översatte de sex frågorna utan att rådfråga en 

sakkunnig. I efterhand har författarna spekulerat i hur speciellt påstående nummer ett (”Jag 

gjorde mig lustig över eller retade en kollega”) kan ha missförståtts av försöksdeltagarna. Det 

ursprungliga påstående var följande: “I ridiculed or teased another coworker”. Ordet 

“ridiculed” bör ha översatts med svenskans “förlöjligade” och inte “gjorde mig lustig över” 

anser vi nu i efterhand, då vi fått uppfattningen att vissa studenter kan ha skattat högt på detta 

påstående därför att “gjorde mig lustig över” låter mer som något skämtsamt än som ett 

faktiskt mobbingbeteende.  

  Social önskvärdhet skulle kunna vara ett potentiellt problem gällande deltagarnas 

skattning av SDO, RWA och mobbing på arbetsplatsen. Fenomenet social önskvärdhet 

beskrivs som en stark press hos försöksdeltagare att svara eller skatta såsom han eller hon 

borde istället för hur han eller hon verkligen känner (Shaughnessy, 2009). Gällande SDO och 

RWAs påståenden är flertalet av dem politiskt inkorrekta. Det är exempelvis inte socialt 

accepterat att motsäga sig jämställdhet mellan olika grupper i samhället. Dock är inte social 

önskvärdhet något som nämns frekvent i forskningsartiklar gällande SDO och RWA. Vi antar 

att det är på grund av att individer med hög SDO och RWA förmodligen inte anser sina 

åsikter vara normbrytande. Och trots denna potentiella problematik visar våra resultat att ett 

stort antal individer inte påverkats av social önskvärdhet och skattat högt på både SDO, RWA 

och mobbing på arbetsplatsen. 
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SDO som personlighetsdrag eller attityd 

  Huruvida SDO är en personlighetsvariabel eller attityd råder det delade åsikter om. 

Flera personlighetspsykologer hävdar att personlighetsdrag är något som förblir relativt stabilt 

från vuxen ålder och framåt (Caspi & Herbener, 1990; Costa, McCrae & Arenberg, 1980). 

Attityder förändras däremot mycket genom en individs utveckling och framförallt i olika 

kontexter (Bandura, Blanchard, & Ritter, 1969). 

  Duckitt (2002) hävdar att SDO-formuläret snarare är formulerat att mäta attityder än 

personlighet. Vidare menar Duckitt att eftersom man kunnat bekräfta att nivån av SDO ökar 

hos individer som spenderar mycket tid inom hierarkifrämjande institutioner, bör man se på 

SDO snarare som en attityd än ett personlighetsdrag.  

  Grundarna av SDT, Sidanius och Pratto, förnekar inte att SDO interagerar med den 

sociala kontexten, men hävdar dock att SDO trots detta utgör en relativt stabil 

personlighetsvariabel (Sidanius et al., 2004). Flera andra studier pekar på att nivån av SDO är 

relativt stabil över tid, ett argument som stödjer uppfattningen om SDO som ett 

personlighetsdrag (Pratto et al., 1994; Sidanius et al., 2003). Vår inställning utifrån tidigare 

forskning är att SDO är en personlighetsvariabel och vi utförde således studien utifrån detta 

perspektiv. Om hypotesen angående SDO som personlighetsvariabel skulle visa sig vara 

felaktig så skulle studier som ämnar att med SDO predicera konfliktbeteenden inte vara av 

samma praktiska nytta. Då attityder förändras under relativt kort tid skulle också SDO som 

prediktiv variabel endast kunna predicera beteenden under kortare perioder. 

 

Praktiska implikationer 

  SDO har i denna studie visat sig vara en relativt stark prediktor av mobbing på 

arbetsplatsen, dock visades sig R
2
-värdet för regressionsmodellen (innehållande både SDO 

och RWA) vara relativt svag. Det är således viktigt att betona att följande resonemang 

angående praktiska implikationer är spekulationer utifrån studiens resultat.  

  Som nämnts i introduktionen postulerar SDT-teoretiker att det existerar fem 

sorteringsprocesser som bidrar till att vissa institutioner är hierarkifrämjande och hyser fler 

individer med hög SDO än andra institutioner. Om en individ har relativt hög SDO då denne 

får möjligheten att välja karriärsinriktning (ex. högskolan eller universitet) är det sannolikt att 

individen väljer en hierarkifrämjande utbildning. Enligt SDT finns det en stor sannolikhet att 

en individs SDO efter detta val bara blir högre genom ovan nämnda sorteringsprocesser. 

Således borde preventioner för att hålla nivån av SDO nere sättas in redan under de tidiga 

skolåren innan personligheten befästs, detta för att undvika att individer med hög SDO 
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självselekterar till hierarkifrämjande institutioner. Förslagsvis skulle sådana preventioner 

kunna vara att lägga mer fokus på jämställdhetsprogram samt utbildningsdagar om fördomar, 

rasism och sexism i skolan. 

  Inom vissa yrkeskårer torde det vara viktigare att införa interventioner mot att 

individer med hög SDO anställs, eftersom det finns en risk att de utnyttjar sin position för att 

utöva diskriminerande och förtryckande handlingar så som mobbing. Starkt hierarkifrämjande 

institutioner (ex. poliskår och militär) innehåller fler individer med hög SDO än andra 

institutioner, således blir studiens fynd gällande sambandet mellan SDO och mobbing på 

arbetsplatsen ett allvarligare problem inom dessa institutioner (Sidanius et al., 1994). Därför 

är det också viktigare att här införa interventioner mot mobbing, diskriminering samt rasism. 

  Vidare utgör hög SDO inom polis och militär ett större problem än inom andra 

institutioner. Detta eftersom de anställda ofta befinner sig i situationer där maktutövning av 

olika slag kan bortförklaras med argument kopplade till situationella faktorer, så som att en 

individ blir nedslagen med batong därför att han eller hon agerade aggressivt eller hotade 

polisen. Både polis och militär arbetar i situationer och områden där de har den juridiska 

makten att i viss utsträckning tolka lagen och handgripligen agera mot individer som bryter 

mot denna. Således finns stora möjligheter att missbruka sin makt. Samtidigt arbetar militärer 

och poliser i miljöer som ibland är etiska gråzoner (var det exempelvis nödvändigt att 

använda batongen eller avfyra vapnet? Var det självförsvar eller övervåld?). Förslagsvis 

skulle man kunna införa obligatoriska kontroller av nivå av SDO hos individer som söker 

arbete vid sådana institutioner, för att i viss mån förhindra institutionell selektion till fördel för 

de med hög SDO.  

  Även i mer civila institutioner finns positioner där maktutövning lätt kan förekomma 

så som inom socialtjänsten eller inom vården. Även om anställda inom det civila inte arbetar i 

etiska gråzoner i samma utsträckning som polis och militär kan det ändå vara lämpligt att anta 

att en hög nivå av SDO hos de anställda kan ge negativa konsekvenser för både institutionen 

och de individer som tar del av dess tjänster.  

  Inom privat verksamhet kan inte staten på samma vis ställa krav på hur SDO skulle 

kunna reduceras på arbetsplatsen, exempelvis genom att genomföra SDO-tester innan 

individer anställs. Detta är ännu ett skäl till varför utbildning redan i tidig skolålder, med 

fokus på jämställdhet och lika rättigheter, skulle kunna vara en viktig preventiv metod för att 

hålla nere den generella nivån av SDO inom institutioner i samhället. 
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Vidare forskning 

  Debatten gällande om SDO är ett personlighetsdrag eller en attityd är långt ifrån över 

och behövs för att kunna utarbeta effektiva metoder för att undvika att den generella SDO- 

nivån i samhället ökar. Om SDO är en personlighetsvariabel så borde fokus ligga på 

preventiva metoder redan i tidig ålder innan personligheten befästs, om SDO däremot skulle 

visa sig vara en attityd och är mer föränderlig öppnar detta upp för interventioner i vuxen 

ålder i mycket större utsträckning. Vi föreslår därför att flera longitudinella studier med SDO 

som oberoende variabel bör utföras för att kunna fastslå SDO:s stabilitet över tid. 

  Mycket forskning har gjort gällande SDO och dess prediktiva förmåga av 

sociopolitiska attityder så som rasism och sexism, dock har betydligt mindre forskning gjorts 

på SDO:s prediktiva förmåga av beteenden. Detta är förmodligen till stor del på grund av de 

etiska svårigheter som finns gällande att utföra forskning inom området. Det är inte 

försvarbart att i experiment mobba, slå eller tortera deltagare. Dock bör inte forskare inom 

paradigmet avskräckas av detta faktum, utan undersöka SDO:s prediktiva förmåga av 

omoraliska beteenden med beteendemått som inte förutsätter att mobbing eller 

diskriminerande beteende faktiskt utförs. Man skulle exempelvis kunna använda sig av 

enkäter med tänkta scenarion eller rollspel. Relevanta ämnen att undersöka skulle exempelvis 

kunna vara SDO i förhållande till nätmobbing, ekonomisk brottslighet, sexuella övergrepp 

och fysiskt våld.  

  Vi anser att SDO är en personlighetsvariabel som påverkar ett brett spektra av 

omoraliska handlingar och åsikter, ungefär som att IQ påverkar ett antal kognitiva förmågor 

(Frisch, Morrow, Rosen & Golden, 2010). Man kan föreställa sig att om ett kontinuum av 

omoraliska handlingar existerar, med vardagliga beteenden såsom mobbing i ena änden, och 

extremt omoraliska handlingar så som övergrepp och tortyr i den andra änden, finns det då en 

underliggande variabel som predicerar beteenden över hela detta kontinuum? Vi vet nu att 

SDO predicerar självskattat beteende både i vardagliga situationer samt i extrema situationer, 

men ytterligare forskning krävs för att utöka vår kunskap om detta kontinuum och ge stöd för 

att SDO är en prediktor av ett större spektrum av omoraliska handlingar. 
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Appendix 

Nedanstående enkät var den som presenterades för undersökningsdeltagare i studien. Frågorna 

1-16 avser att mäta SDO, frågorna 17-32 avser att mät RWA, frågorna 33-38 avser att mäta 

självuppskattat utfört mobbingbeteende på arbetsplatsen, frågorna 39-42 avser att mäta 

motivation bakom mobbingbeteende och frågorna 43-49 avser att mäta i vilken grad en 

individ identifierar sig med arbetsgruppen.  

Undersökning av attityder till konfliktbeteende på 
arbetsplatser 

 

Institutionen för psykologi på Lunds universitet utför under 2011 en undersökning av 
varför konflikter uppkommer på arbetsplatser. Undersökningen är en del av ett större 
forskningsprojekt vars syfte är att studera relationen mellan människors personlighet, 
attityder och normbrytande beteende. Ökad kunskap om denna relation är av stor vikt 
för att bl.a. förstå vilka faktorer som påverkar uppkomsten av konflikter på 
arbetsplatsen och för att utveckla program för att reducera dessa beteenden.  

 Nedan finner du några frågeformulär. Vill du ta dig tid att fylla i dessa blir vi väldigt 
tacksamma. Självklart är ditt deltagande frivilligt och du kan när som helst avsluta din 
medverkan.  

Önskar du utförligare information om studien är det möjligt att kontakta ansvariga för 
studien på följande adresser: 

andreasson_daniel@hotmail.com (Tel: 073-0344029) 

mimmi_lidbeck@hotmail.com (Tel: 073-6704564) 

 

Kön: Man  Kvinna 

 

Ålder:_______ 

 

Har du gjort militärtjänst?  Ja Nej 

 

Tack för din medverkan!   
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Vilket av följande nedanstående påstående upplever du en positiv eller negativ 
känsla gentemot? Bredvid varje påstående ringa in den siffra från 1 till 7 som 
representerar graden av din positiva eller negativa känsla. Tänk på att inga svar är 
”rätt” eller ”fel” och att inga enskilda resultat kommer att presenteras i analysen. 
Svara bara så ärligt och uppriktigt som möjligt och gå efter din magkänsla.  

 

1 Mycket negativ 
2 Negativ 
3 Ganska negativ  
4 Varken positiv eller negativ 
5 Ganska positiv 
6 Positiv 
7 Mycket positiv 

       

1. För att uppnå det man vill är det ibland nödvändigt att 
använda krafttag mot andra grupper. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Det är OK om vissa grupper får en bättre chans i livet än 
andra. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. För att komma fram här i livet är det ibland nödvändigt att 
trampa på andra 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Vissa grupper av människor är helt enkelt underlägsna 
andra. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Om somliga grupper höll sig på sin plats skulle vi ha färre 
problem. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Det är nog bra att vissa grupper är överordnade och andra 
är underordnade. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Underlägsna grupper ska hålla sig på sin plats. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ibland måste man hålla vissa grupper på sin plats. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Det skulle vara bra om alla grupper var jämlika. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Jämlikhet mellan olika grupper måste vara vårt ideal. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Alla grupper ska ges en lika chans i livet. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 

 

Vi bör göra vad vi kan för att skapa jämlika villkor för olika 
grupper. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Vi måste sträva efter att alla människor behandlas jämlikt. 
.
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Mycket negativ 
2 Negativ 
3 Ganska negativ 
4 Varken positiv eller negativ 
5 Ganska positiv 
6 Positiv 
7 Mycket positiv 

14. Vi skulle ha färre problem om vi behandlade alla människor 
mer jämlikt. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Vi bör sträva för att uppnå så mycket ekonomisk jämlikhet 
som möjligt. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Ingen grupp borde få dominera samhället. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Generellt sett har myndigheterna rätt om det mesta. De som 
protesterar är oftast bara högljudda och okunniga. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. För att stoppa de radikala och omoraliska strömningar som 
råder i dagens samhälle behövs en kraftfull ledare. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Vårt land behöver fria tänkare som har mod att sätta sig upp 
mot traditionella levnadssätt, även om det upprör många. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Det bästa sättet att leva är fortfarande enligt gamla 
värderingar. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade tolerans och 
förståelse för otraditionella värderingar och synsätt.  

1 2 3 4 5 6 7 

22. Guds lagar om abort, pornografi och äktenskap måste strikt 
följas innan det är för sent, brott mot dessa borde 
bestraffas. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Samhället behöver visa öppenhet mot oliktänkande, snarare 
än en stark ledare, världen är inte särskilt ond eller farlig.  

1 2 3 4 5 6 7 

24. Det vore bäst om tidningar censurerades så att människor 
inte får tag på skadligt och motbjudande material. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Många bra människor utmanar statsmakterna, kritiserar 
kyrkan och struntar i “det normala sättet att leva”.  

1 2 3 4 5 6 7 

26. Våra förfäder borde hyllas mer för att de byggt upp vårt 
samhälle, samtidigt borde man sätta stopp för krafter som 
raserar det. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Människor borde lägga mindre tonvikt på bibeln och 
religion, istället borde de utveckla sin egen livsmoral.  

1 2 3 4 5 6 7 

28. 

 

Det finns många radikala, omoraliska människor som 
försöker förstöra för andra, samhället borde sätta stopp för 
dessa. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Det är bättre att acceptera dålig litteratur än att censurera 
den.

.
 

1 2 3 4 5 6 7 
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I relation till ditt arbete var god indikera hur ofta du involverat dig i nedanstående 
beteenden under de senaste sex månaderna. 

1 Inte alls 
2 Sällan 
3 Relativt ofta  
4 Mycket ofta 
5 Hela tiden     

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Om du endast svarat med 1 på påstående 33-38 gå vidare till påstående 43. Har du svarat 
2-5 var god fortsätt nedan. Ringa in det alternativ som stämmer bäst.  

1. Stämmer inte alls 
2. Stämmer delvis 
3. Stämmer ganska mycket 
4. Stämmer helt och hållet 

         

30. Fakta visar att vi måste slå ner hårdare på brottslighet och 
sexuell omoral för att upprätthålla lag och ordning. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Situationen i dagens samhälle skulle förbättras om 
uppviglare behandlades med förnuft och humanitet.  

1 2 3 4 5 6 7 

32. Om samhället så medger är det varje rättskaffens 
medborgares plikt att hjälpa till att utrota det onda som 
förgiftar vårt samhälle inifrån. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Jag gjorde mig lustig över eller retade en kollega.  1 2 3 4 5 

34. Jag värderade inte en kollegas arbete så högt som han 
eller hon förtjänade 

 1 2 3 4 5 

35. Jag svarade med tystnad på en kollegas frågor eller försök 
till konversation 

 1 2 3 4 5 

36. Jag antydde till en kollega att han/hon borde säga upp sig  1 2 3 4 5 

37. Jag exkluderade medvetet en kollega från aktiviteter med 
arbetsgruppen 

 1 2 3 4 5 

38. Jag hotade en kollega med fysiskt våld  1 2 3 4 5 

39. Jag utförde ovanstående handling/handlingar eftersom 
min kollegas/kollegors sätt att agera var ett hot mot 
säkerheten på arbetsplatsen.  
 

1 2 3 4 

40. Jag utförde ovanstående handling/handlingar enbart 
för mitt eget nöjes skull.  
 

1 2 3 4 

41. Jag utförde ovanstående handling/handlingar eftersom 
min kollega/kollegors sätt att agera skulle få negativa 
konsekvenser för mig och min grupp. 
 

1 2 3 4 
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Slutligen, ta ställning till följande påståenden om din arbetsplats.  

 

1. Stämmer inte alls 
2. Stämmer delvis 
3. Stämmer ganska mycket 
4. Stämmer helt och hållet 

 

 

 

49. Hur starkt känner du att du är medlem av en grupp på din arbetsplats? 

 

 

Väldigt lite eller inte alls 
 

Lite Ganska mycket Väldigt mycket 

1 2 3 4 

 

Tack för din medverkan. Din insats är betydelsefull.  

 

 

 

42. Jag utförde ovanstående handling/handlingar eftersom 
min kollega/kollegor gjorde ett dåligt arbete och inte 
höll måttet.   

1 2 3 4 

43. Jag identifierar mig mycket med den grupp jag arbetar 
med. 
 

1 2 3 4 

44. Mina arbetskamrater som grupp är mycket viktig för 
mig. 
 

1 2 3 4 

45. Jag känner en stark samhörighet med mina 
arbetskamrater som grupp 
 

1 2 3 4 

46. Jag är glad att vara en medlem i min grupp av 
arbetskamrater 
 

1 2 3 4 

47. Jag känner mig nära andra människor som arbetar 
med samma arbetsuppgifter som jag 
 

1 2 3 4 

48. Jag ser mig själv som en medlem av en grupp på mitt 
arbete 

1 2 3 4 


