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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if witnessed incivility (from manager 

and co-workers) and factors in the working life of today (job insecurity, lack of 

influence and lack of social support) are related to instigated incivility. An 

additional purpose was to investigate if there are differences in instigated 

workplace incivility between men and women and managers and non-managers. An 

internet survey was distributed to all 222 white-collars at a Swedish production 

company and 101 individuals responded. The result shows that incivility is 

associated with witnessed incivility from manager and witnessed incivility from co-

workers. Among the investigated factors in the working life of today only cognitive 

stress has a positive relation with instigated incivility. Of all the variables included 

in the model only witnessed incivility from a manager and witnessed incivility from 

co-workers could explain the variance in instigated incivility. The result also 

indicates that incivility is not more common among males than females and not 

more common among managers than non-managers. The results in this study can 

indicate what might cause incivility in the workplace.  

Keywords: workplace incivility, instigator, working life, witnessed incivility, 

cognitive stress. 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera om bevittnad ohövlighet (från chef och 

arbetskamrater) och faktorer i dagens arbetsliv (kognitiv stress, 

anställningsotrygghet, kvantitativa krav, brist på inflytande och bristande socialt 

stöd) är relaterade till utövad ohövlighet. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 

skillnader i utövat ociviliserat beteende finns mellan män och kvinnor och chefer 

och icke-chefer. En internetbaserad enkät skickades ut till samtliga 222 tjänstemän 

vid ett svenskt produktionsföretag och besvarades av 101 individer. Resultatet visar 

att utövad ohövlighet är kopplat till bevittnad ohövlighet från chef och bevittnad 

ohövlighet från arbetskamrater. Av de faktorer i dagens arbetsliv som undersöktes 

är det endast kognitiv stress som visar på ett positivt samband med utövad 
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ohövlighet. Av samtliga variabler inkluderade i modellen är det endast bevittnad 

ohövlighet från chef och bevittnad ohövlighet från arbetskamrater som kunde 

förklara variansen i utövad ohövlighet. Resultatet visar även att ociviliserat 

beteende inte är vanligare bland män än kvinnor och inte vanligare bland chefer än 

icke-chefer. Resultaten i denna studie kan ge indikationer på vad som kan ligga 

bakom ociviliserat beteende på arbetsplatsen. 

Nyckelord: ociviliserat beteende på arbetsplatsen, förövare, arbetslivet, bevittnat 

ociviliserat beteende, kognitiv stress. 
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Ociviliserat beteende är vanligt förekommande i arbetslivet och är ett beteende som även verkar 

öka i omfattning (Pearson & Porath, 2010). I en studie gjord på amerikanska företag uppgav år 

2005 hälften av deltagarna att de blivit utsatta för ociviliserat beteende minst en gång i veckan 

(ibid). År 1998 var det endast en fjärdedel av deltagarna som upplevt beteendet i samma 

omfattning (ibid). I Pearson och Poraths (2010) sammantagna studier har det visat sig att 96 % 

av deltagarna någon gång upplevt beteendet och 99 % bevittnat det. När en undersökning kring 

ociviliserat beteende och dess förövare genomfördes uppgav 3 % av deltagarna att de utövade 

ociviliserat beteende mot medarbetare dagligen, 12 % utövade beteendet flera gånger om året, 

medan 54 % uppgav att de under föregående år utfört beteendet minst en gång (Reio & Gosh, 

2009). 

Det kan finnas svårigheter med att upptäcka förekomsten av ociviliserat beteende på 

arbetsplatser (Pearson & Porath, 2010). Många som utsatts för beteendet väljer att inte 

uppmärksamma andra på det (ibid). Detta kan enligt Pearson och Porath (2010) bero på att de 

inte vill erkänna att de blivit kränkta, med rädsla för hur de kommer att uppfattas av sina 

kollegor. De menar vidare att det även kan bero på att merparten (60 %) av det ociviliserade 

beteendet sker från överordnad till underordnad. Det kan därför enligt dem finnas en rädsla hos 

offret att det genom att uppmärksamma beteendet blir utsatt för bestraffning från sina chefer. 

Det är dock mycket viktigt att uppmärksamma förekomst av det ociviliserade beteendet 

eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för både individ och organisation (Cortina, Magley, 

Williams & Langhout, 2001). Arbetstillfredsställelse minskar som följd av ociviliserat beteende 

samtidigt som avsikter att lämna företaget ökar (ibid). Offren kan uppleva många typer av 

negativa känslotillstånd som till exempel besvikelse, depression, irritation och nedstämdhet 

(Pearson, Andersson & Wegner, 2001). I USA uppskattas ociviliserat beteende vara en av de 

största orsakerna till att företag förlorar pengar (Pearson & Porath, 2010). Det är bland annat 

minskad produktivitet, minskat engagemang och ökad frånvaro som kan leda till stora kostnader 

för företag (Pearson, Andersson & Porath, 2000). Enligt Pearson et al. (2001) kan organisationer 

också förlora mycket på att de anställdas fulla potential inte utnyttjas, eftersom offren ofta blir 

hämmade och undvikande. Därav finns det enligt dem en risk att offren inte får komma till tals 

och framföra sina idéer. Det ociviliserade beteendet riskerar även att hämma kreativiteten på 

arbetsplatsen (ibid). Beteendet kan inom team orsaka otrygghet hos de anställda, vilket i sin tur 

kan leda till att de inte vågar ta risker, be om hjälp och få feedback (Pearson & Porath, 2010). 
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Information riskerar att gå förlorad och problemlösningsförmågan i team försämras, vilket gör att 

den totala samhörigheten på arbetsplatsen minskar liksom de anställdas motivation (ibid). 

Chefer och ledare på företag tvingas ofta spendera mycket arbetstid på att lösa konflikter 

som orsakats av ociviliserat beteende. I en studie av bemanningsföretaget Accountemps från 

2011 visade det sig att cheferna lade 18 % (motsvarande nio veckor på ett år) av sin arbetstid på 

ociviliserat beteende och konfliktlösning. Organisationen skadas även genom att beteendet 

riskerar att dess rykte försämras (Pearson & Porath, 2010). De anställda som inte trivs i 

organisationen är enligt Pearson & Porath (2010) mer benägna att tala illa om den inför familj 

och vänner, vilket kan leda till negativ ryktesspridning. Detta kan i sin tur leda till att 

organisationens kundkrets minskar (ibid). 

Eftersom ociviliserat beteende inte är olagligt och ofta saknar sanktioner, avfärdar många 

organisationer beteendet som något oviktigt som inte behöver åtgärdas (Lim, Cortina & Magley, 

2008). Detta kan vara en av de orsaker som finns till att beteendet ökar, men det finns flera 

faktorer som kan tänkas samverka. Gamla förhållanden och strukturer har blivit allt svårare att 

urskilja i dagens arbetsliv (Yrkesinspektionen, 2002). Allt fler arbetar färre år på samma 

arbetsplats och anställningsformer som egna företagare och projektanställningar har blivit 

vanligare (ibid). Några av utmaningarna i dagens arbetsliv är den snabba tekniska utvecklingen, 

många olika gruppkonstellationer och balansen mellan ledighet och arbete då 

anställningsformerna blir allt mer flexibla (Landy & Conte, 2010). 

 

Syfte och frågeställning 

Då de flesta studier kring ociviliserat beteende är gjorda i USA, kan det ifrågasättas 

huruvida tidigare forskning är generaliserbar till det svenska arbetslivet. Det nämns i 

Arbetsmiljöverkets rapport 2011:7 att ociviliserat beteende inte har fått lika stort utrymme i 

svensk forskning som till exempel mobbing och våld. Därför är det viktigt att genomföra studier 

på svenska företag som kan komplettera eller jämföras med tidigare forskning som gjorts i andra 

delar av världen. Denna studie har fokus på de som utövar det ociviliserade beteendet. Syftet 

med studien är att utreda vilka faktorer som kan vara kopplade till att individer beter sig 

ociviliserat på arbetet. 

Följande frågeställningar ska besvaras: 
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1. Finns det något samband mellan att ha bevittnat ociviliserat beteende från chef 

och att själv utöva beteendet? 

2. Finns det något samband mellan att ha bevittnat ociviliserat beteende från 

arbetskamrater och att själv utöva beteendet? 

3. Vilka faktorer i dagens arbetsliv (kognitiv stress, anställningsotrygghet, 

kvantitativa krav, brist på inflytande och bristande socialt stöd) är relaterade till 

ociviliserat beteende på arbetsplatsen?  

4. Finns det några skillnader mellan män och kvinnor i att utöva ociviliserat 

beteende? 

5. Finns det några skillnader mellan chefer och icke-chefer i att utöva ociviliserat 

beteende? 

 

Civiliserat/ociviliserat beteende 

Individer kan ibland behöva göra personliga uppoffringar till förmån för kollektivets 

bästa för att de ska fungera tillsammans i samhället (Carter, 1998). Dessa uppoffringar kan enligt 

Carter (1998) utgöra ett civiliserat beteende, där en individ visar generositet och tillit även om 

denne kanske samtidigt utsätter sig själv för en risk. Civiliserat beteende bygger på normer som 

finns i samhället för att underlätta sociala interaktioner främlingar emellan (ibid). Ett civiliserat 

beteende går ut på att upprätthålla sociala normer och visa sina medmänniskor respekt 

(Andersson & Pearson, 1999). På arbetsplatsen kan civiliserat beteende således innebära att 

medarbetare visas hänsyn och att arbetsplatsens normer för respekt följs. Ett civiliserat beteende 

på arbetsplatsen handlar enligt Andersson och Pearson (1999) inte nödvändigtvis om att handla 

så att organisationen går med vinst, utan om hur människorna i organisationen behandlas. 

En allmänt accepterad definition av ociviliserat beteende på arbetsplatsen är: ”Workplace 

incivility is low-intensity deviant behavior with ambiguous intent to harm the target, in violation 

of workplace norms for mutual respect. Uncivil behaviors are characteristically rude and 

discourteous, displaying lack of regard for others.” (Andersson & Pearson, 1999, s.457). Det är 

alltså ett normbrytande och avvikande beteende som är lågintensivt och har en oklar avsikt att 

skada. 

Andersson och Pearson (1999) har diskuterat hur olika typer av antisocialt beteende 

hänger samman och kan förklaras. De har definierat antisocialt beteende som ett beteende som är 
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skadligt för organisationen. I deras definition ingår avvikande beteende, beteende som bryter mot 

normer, som i sin tur innefattar aggression. De menar att den mest extrema formen av aggression 

är våld, som är fysiskt och högintensivt. Ociviliserat beteende befinner sig i andra änden av 

aggressionsskalan, men beteendet är inte entydigt aggressivt eftersom det i aggression ingår en 

avsikt att skada (ibid). I ociviliserat beteende är däremot avsikten att skada oklar (ibid). Det är 

inte säkert att någon av de inblandade (förövare, offer och observatör) upplever sådana 

intentioner (ibid). Det är dock offrets subjektiva tolkning av situationen som avgör om beteendet 

klassas som ociviliserat eller ej (Pearson et al., 2001). 

Det ociviliserade beteendet kan innefatta exempelvis att tala illa om andra människor, 

inte lyssna, försvåra samarbete, nedvärdera andra eller inte visa respekt (Pearson & Porath, 

2010). I en studie av Baron och Neuman (1996) framkom det att den vanligaste typen av 

aggression som förekommer på arbetsplatser är passiv och verbal. De mest förekommande 

ociviliserade handlingarna mellan individer är att säga elaka saker, driva med någon eller vara 

ohövlig (Reio & Gosh, 2009). Det finns även ett så kallat organisatoriskt ociviliserat beteende, 

som kan bestå i att ta för långa raster, dagdrömma på arbetstid eller tala illa om företaget (ibid). 

Uppfattningar om vad som är civiliserat beteende och inte skiljer sig dock åt från organisation till 

organisation (Lim et al., 2008). Ibland kan ett beteende som i många organisationer ses som 

ociviliserat vara helt accepterat eller till och med nödvändigt för att markera sin tillhörighet i 

kollektivet (Pearson et al., 2001). I vissa sammanhang kan det finnas en mycket tillåtande 

jargong, men även där finns oskrivna normer som kan brytas mot och således kan ociviliserat 

beteende uppstå i alla typer av sammanhang (Pearson et al., 2001). 

 

Bakomliggande faktorer 

Det finns många teorier och förklaringar till varför ociviliserat beteende har blivit allt 

vanligare på arbetsplatsen. Samband har kunnat konstateras mellan förekomst av aggression på 

företag och organisationsförändringar som nedskärningar, ökat antal deltidsanställningar, ökad 

mångfald på arbetsplatsen och förändringar i företagsledningen (Baron & Neuman, 1996). I en 

undersökning uppgav de anställda att de trodde att deltidsarbete eller vikariat underlättade 

ociviliserat beteende därför att många på grund av dessa anställningsformer kände mindre 

samhörighet med organisationen (Pearson et al., 2000). En dåligt genomförd 
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socialiseringsprocess, det vill säga misslyckad anpassning i organisationen, är associerat med 

ökat ociviliserat beteende (Reio & Gosh, 2009). 

Mångfald. När mångfalden på arbetsplatser ökar, blir kraven på kommunikationen 

mellan de anställda större (Pearson, Andersson & Porath, 2005). Det blir enligt Pearson et al. 

(2005)  lättare missförstånd och kulturkrockar, då människor med olika bakgrunder kan ha olika 

perspektiv och värderingar. Vidare säger de att bristande uppmärksamhet och förståelse för hur 

beteenden kan uppfattas av individer från olika kulturer kan leda till att individer känner sig 

förolämpade fastän det inte fanns någon avsikt från förövarens sida. 

Organisationsklimat. En annan faktor som kan påverka de anställdas beteende är 

organisationsklimatet. Enligt Pearson et al. (2000) går de flesta organisationer mot en plattare 

och mer avslappnad struktur, som kan leda till ett oprofessionellt beteende bland de anställda. Ett 

informellt klimat kan kännetecknas genom de anställdas klädsel, sätt att samtala, vilket 

kroppsspråk som används, ordval, emotionella uttryck och även vilken inredning/arkitektur som 

finns på arbetsplatsen (Morand, 1998). Risken med det informella klimatet är att de anställda kan 

ha svårt att veta hur de ska bete sig på grund av att det inte finns några tydliga eller strikta 

riktlinjer för vad som är ett accepterat beteende på arbetsplatsen (Pearson et al., 2000). 

Temperament. Det kan även finnas individuella skillnader som kan påverka i vilken 

utsträckning individer är benägna att utföra ociviliserat beteende. Enligt Buss (1961) kan en 

individs temperament påverka om denne kommer att bete sig ociviliserat. Vidare säger Buss 

(1961) att en individ som är rebellisk och impulsiv har större benägenhet att reagera med 

ociviliserat beteende när de känner sig förolämpade. Detta kan enligt Buss (1961) bero på att 

rebelliska individer värdesätter sin självständighet och inte vill falla för grupptryck. Att följa 

normer kan för dessa individer ses som att tvingas underkasta sig yttre regler och när de upplever 

detta tvång som ett hot mot självständigheten, är aggression en vanlig reaktion (ibid). 

Spiralen. Trots att det ociviliserade beteendet är lågintensivt, kan det i längden leda till 

ett beteende som är både intensivt och våldsamt (Andersson & Pearson, 1999). Andersson och 

Pearson (1999) presenterar en modell av det ociviliserade beteendet som är uppbyggd som en 

spiral, där beteendet trappas upp och aggressionen ökar. När en lång rad av ociviliserade 

incidenter adderas till varandra nås till slut en så kallad tipping point, som kan liknas vid den 

sista droppen som får bägaren att rinna över, där beteendet eskalerar (ibid). Mindre allvarliga 

konflikter mellan individer kan alltså med tiden utvecklas till större konflikter som påverkar hela 
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organisationen (Cortina et al., 2001). Det räcker med att en av individerna upplever sig hotad för 

att tipping point ska nås (Andersson & Pearson, 1999). Den individ som på grund av ociviliserat 

beteende upplever negativ affekt kan ha svårare att urskilja och förstå normer för artighet och 

bryr sig inte om följderna av sitt beteende (Tedeschi & Felson, 1994). Det är också för många 

individer av största vikt att upprätthålla den önskade självbilden om den hotas (ibid). Beroende 

på hur stor kränkning individen har blivit utsatt för eller hur stor betydelse den norm som brutits 

mot hade, kan individen välja att utöva ett hämndbeteende eller inte (ibid). Pearson et al. (2001) 

menar dock att det kan vara missvisande att beskriva motbeteendet som hämnd, eftersom offret 

inte alltid reagerar med sådan styrka. De menar att om offret inte tolkar det ociviliserade 

beteendet den blivit utsatt för som avsiktligt, är det troligare att den svarar med ett mindre 

allvarligt beteende, som kan beskrivas som en generell illvilja. Den generella illviljan behöver 

inte vara riktad mot någon särskild medarbetare och kan riktas mot någon annan än förövaren 

(ibid). När individen hamnar i denna onda cirkel av ociviliserat beteende finns det många 

tillfällen då den kan dra sig ur (Andersson & Pearson, 1999). Individen kan enligt Andersson och 

Pearson (1999) istället välja att inte besvara beteendet med hämnd och på så sätt går inte spiralen 

vidare. Enligt dem kan individen också välja att prata med någon annan om sina känslor eller 

ignorera det ociviliserade beteendet. Individerna har alltid möjlighet att dra sig ur spiralen, även 

efter tipping point (ibid). Det finns en risk att ociviliserat beteende som uppkommer på 

arbetsplatsen bidrar till och ökar de redan befintliga konfliktspiralerna i organisationer (ibid). 

Upplevd ohövlighet. Baserat på Andersson och Pearsons (1999) teori om en spiral kan 

det förutsättas att det finns ett positivt samband mellan upplevt och anstiftat ociviliserat 

beteende. I en studie av Blau och Andersson (2005) återfanns ett sådant samband men det var 

dock ganska svagt (r =.20), vilket kan bero på att individer överlag svarar att de upplever 

ociviliserat beteende i högre utsträckning än vad de själva anstiftar det. En individ som har blivit 

utsatt för ociviliserat beteende kan för att försöka hantera situationen börja ta längre lunchraster 

eller försöka undvika de situationer där den kan stöta på förövaren (Sakurai & Jex, 2012). Dessa 

handlingar kan utgöra ett organisatorisk ociviliserat beteende, vilket återigen visar på att 

ociviliserat beteende föder mer ociviliserat beteende i en organisation. 

Bevittnad ohövlighet.  Ociviliserat beteende mellan två individer kan breda ut sig över 

resten av organisationen och skada inte bara offret utan även medarbetare, hela organisationen 

och de som står utanför, som till exempel offrets familj och vänner (Pearson et al., 2000). Detta 
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betyder att även de som bevittnar beteendet kan påverkas av dess negativa effekter (ibid). En 

undersökning från 2007 visade på att en tredjedel av de anställda under en månad hade upplevt 

ociviliserat beteende själva eller sett andra blivit utsatta för det mer än en gång (Burnes & Pope, 

2007). Enligt Pearson et al. (2001) upprepar anställda ofta det beteende som deras chefer visar. 

Om chefer beter sig ociviliserat finns det därför en stor risk att beteendet smittar av sig i hela 

organisationen. Chefer och arbetsledare är inte endast förebilder gällande sitt eget beteende, 

Pearson et al. (2001) menar att även hur de väljer att hantera de anställdas beteende är avgörande 

för organisationens klimat. Om de anställda kan bete sig ociviliserat utan att det får negativa 

konsekvenser för dem, utgör detta enligt dem ett indirekt accepterande av beteendet från 

ledningens sida som kan få beteendet att öka i omfattning. Om de som utsatts för beteendet inte 

känner stöd från ledningen, kan de undvika att berätta om sina upplevelser, vilket gör beteendet 

svårare att upptäcka (ibid). 

 

Hypotes 1: det finns ett samband mellan bevittnat ociviliserat beteende från chef och 

tendens att själv utöva beteendet. 

Hypotes 2: det finns ett samband mellan bevittnat ociviliserat beteende från 

arbetskamrater och tendens att själv utöva beteendet. 

 

Stress. Att arbeta i en miljö som är präglad av stress kan ha konsekvenser för 

arbetsgruppen, då ilska och aggression lättare uppstår och skapar konflikter (Tuckey, Dollard, 

Hosking & Winefield, 2009). Det är också vanligare att chefer under dessa förhållanden sprider 

dålig stämning och ilska nedåt till sina anställda (ibid). Reio Jr. och Sanders-Reio har i sin studie 

från 2011 funnit ett samband mellan stress och ociviliserat beteende. Där såg de att individer som 

upplevde högre nivåer av stress i sitt arbete var mer benägna att utöva ociviliserat beteende. Det 

som kan känneteckna en stressad arbetsmiljö är att individen har liten kontroll över sitt arbete, 

arbetskraven är höga och det finns en låg nivå av socialt stöd (Tuckey et al., 2009). Således kan 

dessa faktorer ha en inverkan på stress, som i sin tur påverkar beteendet. Eftersom stress kan 

orsakas av jobbosäkerhet kan även denna faktor ses som potentiell orsak till det ociviliserade 

beteendet (Blau & Andersson, 2005). 

Anställningsotrygghet och socialt stöd. Anställningsotrygghet, eller jobbosäkerhet, 

innebär vanligen ett hot mot den nuvarande arbetssituationen (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 



OCIVILISERAT BETEENDE PÅ ARBETSPLATSEN  12 

Den anställde kan vara rädd för att bli arbetslös, nedgraderad eller få andra typer av förändrade 

arbetsvillkor (ibid). Detta kan enligt Greenhalg och Rosenblatt (1984) ske på grund av yttre hot 

som ekonomiska kriser, omorganisationer eller ny teknik som gör den anställde överflödig. Det 

är dock ofta individuellt vad de anställda ser som potentiella hot mot en stabil arbetssituation och 

vilka typer av förändringar de är rädda för (ibid). Två anställda i samma arbetssituation behöver 

alltså inte uppleva jobbosäkerhet inför samma situationer, eftersom osäkerheten är en subjektiv 

upplevelse (Näswall & De Witte, 2003). Det som vanligen utgör en stressande faktor är den 

maktlöshet som anställda kan uppleva, då förändringarna inte är frivilliga (Greenhalgh & 

Rosenblatt, 1984). Det finns samband mellan jobbosäkerhet och motsträvigt beteende på 

arbetsplatsen, missnöje med sitt arbete och med livet i allmänhet (Lim, 1996). Anställda som 

känner sig otrygga på arbetsmarknaden tenderar att visa på ökat förändringsmotstånd 

(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). De anstränger sig vanligen inte heller tillräckligt för att göra 

sitt bästa på arbetet och har en ökad benägenhet att lämna organisationen (ibid). 

Att ha stöd från sin chef eller sina kollegor kan hjälpa de som upplever jobbosäkerhet 

med att omvärdera sin uppfattning så att situationen känns hanterbar (Lim, 1996). Stödet kan 

även skapa en tryggare arbetsmiljö (ibid). En individ som känner ett stort socialt stöd kan genom 

detta stöd hantera stress på ett bättre sätt än de som saknar socialt stöd (ibid). 

Kvantitativa krav, inflytande och socialt stöd. I en undersökning som Pearson et al. 

(2000) genomförde var det flera anställda som uppgav att de ansåg att ociviliserat beteende på 

deras arbetsplats till stor del berodde på att många hade för mycket att göra och för mycket 

information att hantera. Dessa faktorer gjorde enligt de medverkande att många var mer stressade 

och inte hade tid till att vara trevliga mot sina kollegor. De ansåg också att många relationer på 

arbetsplatsen komplicerades på grund av mail, telefonsvarare och telefonkonferenser (ibid). 

Ytterligare en faktor som kan ha inverkan på beteendet är grad av inflytande, eller 

kontroll över det egna arbetet. Enligt DCS-modellen av Karasek och Theorell (1990) interagerar 

arbetskrav, kontroll och socialt stöd på ett sätt som kan avgöra vilka påfrestningar de anställda 

utsätts för. Kontroll innefattar möjlighet till beslutsfattande som rör det egna arbetet (ibid). Enligt 

deras modell är arbeten med låg kontroll och höga arbetskrav associerade med negativa följder 

för de anställda, som exempelvis försämrad hälsa. Adderas lågt socialt stöd till detta, blir 

sambandet tydligare (ibid). Kontroll och socialt stöd är alltså enligt modellen faktorer som 

minskar de negativa effekterna av höga arbetskrav. I miljöer där det antingen finns lågt socialt 
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stöd eller låg kontroll finns det risk för att negativt beteende uppstår, vilket till och med kan 

resultera i mobbing (Tuckey et al., 2009). 

 

Hypotes 3: kognitiv stress, anställningsotrygghet, kvantitativa krav, brist på inflytande 

och bristande socialt stöd är positivt relaterade till ociviliserat beteende. 

 

Makt och kön. Ociviliserat beteende kan uppstå oberoende av vilken ställning förövaren 

har i en organisation (Cortina et al., 2001). Det finns dock en större chans att de individer som 

har social och organisatorisk makt kommer att missbruka den i större omfattning (ibid). Det är 

tre gånger så vanligt att förövaren har högre status än den som blir utsatt för ociviliserat beteende 

(Pearson et al., 2000). Det kan vara en extra stor påfrestning att bli utsatt för det ociviliserade 

beteendet om den som utför det innehar en chefsposition, då en chef kan ha både större social 

och legitim makt som gör det svårt att säga ifrån (Cortina & Magley, 2009). Företagsledningen 

kan ofta vara de som uppmuntrar ociviliserat beteende och på så sätt visar för andra på företaget 

att det är ett beteende som tolereras på företaget (Estes & Wang, 2008). Denna uppmuntran av 

ociviliserat beteende kan bestå av att lägga alltför stor vikt på effektivitet, kostnadsreducering 

och på konkurrenskraftighet på marknaden (ibid). Ledningen är ofta ovetandes om att dessa 

beteenden uppmuntrar ociviliserat beteende (ibid). Studier tyder på att män i maktpositioner har 

större benägenhet att bli förövare (Cortina et al., 2001). Det är således sannolikt att individer med 

låg makt och status i organisationen, till exempel de som tillhör det underrepresenterade könet, 

utgör en etnisk minoritet, är unga och ogifta, i större utsträckning riskerar att falla offer för 

beteendet (ibid). En studie av Pearson et al. (2000) har visat på att 70 % av förövarna är män och 

30 % är kvinnor. Det finns dock andra studier som inte har funnit ett sådant samband mellan kön 

och beteende. I exempelvis en studie av Cortina et al. (2001) utgjordes förövarna av 42 % män, 

49 % kvinnor och 9 % båda könen tillsammans. 

 

Hypotes 4: förövarna är i högre grad män än kvinnor. 

Hypotes 5: förövarna är i högre grad chefer än inte chefer. 

 

Metod 

Deltagare 
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Undersökningen genomfördes på ett svenskt produktionsföretag som ingår i en nordisk 

koncern och har kontor i olika orter i Sverige. Enkäten skickades ut till 222 av företagets 

tjänstemän från olika avdelningar. Av dessa var 72.52 % män och 27.48 % kvinnor. 

Svarsfrekvensen var 45.50 % och således svarade 101 individer på enkäten, varav 64.40 % var 

män och 35.60 % var kvinnor. På den svenska arbetsmarknaden är fördelningen av de sysselsatta 

följande: 52.27 % män och 47.73 % kvinnor (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Medelåldern 

för de svarande var 46.84 år (SD 8.99) och den genomsnittliga anställningstiden var 18.37 (SD 

12.25). Andelen Sverigefödda var 93.10 % och andelen anställda med chefsbefattningar var 

27.70 %. Andelen gifta/sambo/särbo var 86.10 %. Det interna bortfallet utgjordes av 

ofullständiga och otydbara svar och var för hela studien 5.00 %. 

 

Material 

Den internetbaserade enkät som användes bestod av några övergripande teman. De teman 

som undersöktes var faktorer i dagens arbetsliv (kognitiv stress, anställningsotrygghet, 

kvantitativa krav, brist på inflytande och bristande socialt stöd), bevittnad ohövlighet och utövad 

ohövlighet. Även några demografiska frågor ingick i enkäten, vilka var: ”Kön” (Kvinna = 1, Man 

= 0), ”Ålder”, ”Antal år i organisationen”, ”Civilstånd” (Gift/sambo/särbo = 1, Ensamstående = 

0), ”Har du en chefsbefattning?” (Ja = 1, Nej = 0), ”Är du född i Sverige?” (Ja = 1, Nej = 0) och 

”Har du under det senaste året varit med om en omorganisation?” (Ja = 1, Nej = 0). För att mäta 

ociviliserat beteende på arbetsplatsen användes delskalor ur Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire och Work Incivility Scale (WIS). Svarsalternativen bestod av olika 

skattningsskalor och förutbestämda svarsalternativ. Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

(Kristensen, 2001) är framtagen för att analysera olika dimensioner av den psykosociala 

arbetsmiljön. De delskalor som fanns med i enkäten, i svensk översättning, var kognitiv stress, 

anställningsotrygghet, kvantitativa krav, inflytande och socialt stöd. 

Kognitiv stress. Skalan undersöktes med hjälp av fyra frågor. Ett exempel på fråga är 

“Hur ofta har du under de senaste 4 veckorna haft svårt att koncentrera dig?” (1 = aldrig/nästan 

aldrig, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta och 5 = alltid). Skalans alfavärde i denna studie var .88. 

Anställningsotrygghet. Skalan undersöktes med hjälp av fyra frågor med 

svarsalternativen Ja = 1 och Nej = 0. Ett exempel på en fråga är “Är du bekymrad för att bli 

arbetslös?” Skalas alfavärde i denna studie var .74. 
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Kvantitativa krav. Skalan undersöktes med hjälp av tre frågor. Ett exempel på en fråga 

är “Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög?”(1 = aldrig/nästan aldrig, 2 

= sällan, 3 = ibland, 4 = ofta och 5 = alltid). Skalans alfavärde i denna studie var .63. 

Brist på inflytande. Skalan undersöktes med hjälp av tre frågor. Denna skala vändes i 

efterhand så att den istället för att mäta grad av inflytande kom att mäta grad av brist på 

inflytande. Svarsalternativen kodades om så att höga värden blev låga och vice versa. Ett 

exempel på en fråga är “Har Du stort inflytande över beslut som berör Ditt arbete?” (5 = i mycket 

liten utsträckning, 4 = i liten utsträckning, 3 = i någon utsträckning, 2 = i stor utsträckning och 1 

= i mycket stor utsträckning). Skalans alfavärde i denna studie var .73. 

Brist på socialt stöd. Skalan undersöktes med hjälp av fyra frågor. Denna skala vändes i 

efterhand så att den istället för att mäta grad av socialt stöd kom att mäta grad av brist på socialt 

stöd. Svarsalternativen kodades om så att höga värden blev låga och vice versa. Ett exempel på 

en fråga är “Hur ofta får Du hjälp och stöd från Din närmaste chef?” (5 = aldrig/nästan aldrig, 4 

= sällan, 3 = ibland, 2 = ofta och 1 = alltid). Skalans alfavärde i denna studie var .82. 

Bevittnad och utövad ohövlighet. WIS-skalan är konstruerad av Cortina et al. (2001) för 

att mäta frekvenser av ohövlighet från medarbetare, chefer och den som svarar på enkäten. I 

testet ingår sju frågor kring ohövlighet. Frågorna upprepas tre gånger, två gånger för bevittnad 

ohövlighet (från chef och arbetskamrater) och en gång för utövad ohövlighet. Ett exempel på 

fråga är “Har du under det senaste året på arbetsplatsen varit med om att någon av dina 

arbetskamrater gett andra nedlåtande eller förolämpande kommentarer?”. Svarsalternativen var 

Ja = 1 och Nej = 0. Samtliga frågor i studien berörde händelser som skett under det senaste året. 

Detta är en ändring från det ursprungliga testet, där frågorna i stället handlar om de senaste fem 

åren. Cortina och Magley (2009) har argumenterat för att det är bättre att undersöka förekomster 

av beteendet under det senaste året, eftersom det kan vara svårt för deltagarna att minnas 

händelser som ligger för långt tillbaka i tiden. Alfavärdet för bevittnad ohövlighet från chef är 

.87, alfavärdet för bevittnad ohövlighet från arbetskamrater är .88 och alfavärdet för utövad 

ohövlighet är .71. 

 

Procedur 

Den studie som genomfördes var av kvantitativ karaktär. Detta för att möjliggöra 

insamlandet av en stor mängd data som sedan kunde analyseras statistiskt. Det har redan 



OCIVILISERAT BETEENDE PÅ ARBETSPLATSEN  16 

genomförts grundläggande studier på området, som definierat begreppen och utformat pålitliga 

verktyg. 

Som instrument för insamling av data valdes en internetbaserad enkät som tillverkades 

med hjälp av www.surveymonkey.com. Enkäten utformades med hänsyn till deltagarnas 

anonymitet så att enskilda svar inte kunde kopplas till deltagare. Med enkäten följde 

övergripande information om studien, att deltagarnas anonymitet garanterades samt att enkäten 

var frivillig och att det när som helst gick att avbryta sin medverkan. 

Kontakten med deltagarna sköttes via mail genom en kontaktperson på företaget, för att 

undvika kännedom om deltagarnas kontaktuppgifter och på så vis kunna garantera deltagarnas 

anonymitet. Deltagarna hade tillgång till enkäten i tolv dagar, varav sju dagar var arbetsdagar. 

Efter sex dagar skickades ett mail ut till samtliga deltagare, med information om förlängd 

svarstid på enkäten. En påminnelse skickades ut till alla efter elva dagar, med en uppmaning till 

de som ännu inte svarat på enkäten. 

 I analysen gjordes inledningsvis en Spermans rangkorrelation mellan 

bakgrundsvariablerna (ålder, antal år i organisationen, civilstånd, chefsbefattning, född i Sverige 

och omorganisation) och utövad ohövlighet för att beskriva bakgrundsvariablernas relation till 

beteendet. Därefter gjordes en korrelationsanalys mellan de olika variablerna som ingick i 

hypotes 1, 2 och 3 (utövad ohövlighet och bevittnad ohövlighet från chef, bevittnad ohövlighet 

från arbetskamrater, kognitiv stress, anställningsotrygghet, kvantitativa krav, brist på inflytande, 

bristande socialt stöd). Preliminära analyser genomfördes för korrelationsanalyserna för att 

kontrollera för att antaganden om normalitet, linjäritet och homoskedastisitet inte bröts mot. 

Sedan gjordes en multipel regressionsanalys, som komplement till korrelationsanalyserna, för 

samtliga variabler i dessa hypoteser för att ta reda på vilken variabel som bäst predicerade den 

utövade ohövligheten. Preliminära analyser utfördes för att försäkra att antaganden om 

normalitet, linjäritet, mulitkollinjäritet och homoskedastisitet inte bröts mot. En tvåvägs 

mellangruppsvariansanalys gjordes mellan utövad ohövlighet, kön och chefsposition, för att 

besvara hypotes 4 och 5. 

 

Resultat 

Relationer mellan de demografiska variablerna (kön, ålder, antal år i organisationen, 

civilstånd, chefsbefattning, född i Sverige och att ha varit med om en omorganisation) och 
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Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser och Spearmans rangkorrelationskoefficienter för variablerna utövad ohövlighet, kön, ålder, år i 

organisationen, civilstånd, chefsbefattning, född i Sverige och omorganisation. 

Not.  N = 97-101. Kön: Kvinna = 1, Man = 0; Civilstånd: Gift/sambo/särbo = 1, Ensamstående = 0; Född i Sverige: Ja = 1, Nej = 0; Omorganisation: Ja = 1, Nej 

= 0.  

**
 p < .01 (2-tailed).           

* 
p < .05 (2-tailed).  

Skalor M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. WIS- Utövad ohövlighet 1.16 1.47 - -.04 .01 .20 -.11 .18 -.20
*
 .29

**
 

2. Kön .35 .48  - .03 -.04 .15 -.19 -.04 -.11 

3. Ålder 46.71 8.93   - .55
**

 .04 .06 -.08 -.06 

4. År i organisationen 18.17 12.31    - .06 .01 -.14 .20 

5. Civilstånd .88 .33     - .02 .02 .03 

6. Chefsbefattning .27 .45      - .08 .22
*
 

7. Född i Sverige .93 .26       - .06 

8. Omorganisation .53 .50        - 
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utövad ohövlighet utreddes med Spearmans rangkorrelationskoefficient och presenteras i tabell 

1. Av den totala andelen anställda som deltog i studien hade 57.00 % någon gång under det 

senaste året utövat ohövlighet. Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan utövad 

ohövlighet och att ha varit med om en omorganisation, Spearmans rangkorrelation = .29, p < .01, 

där höga nivåer av utövad ohövlighet är relaterade till att ha upplevt en omorganisation. Det 

fanns även en signifikant negativ korrelation mellan utövad ohövlighet och född i Sverige, 

Spearmans rangkorrelation = -.20, p < .05, där höga nivåer av utövad ohövlighet är relaterade till 

att inte vara född i Sverige.  De andra variablerna (kön, ålder, antal år i organisationen, civilstånd 

och chefsbefattning) visade inte på några signifikanta korrelationer med utövad ohövlighet.

 Hypotes 1, att det finns en relation mellan bevittnad ohövlighet från chef och utövad 

ohövlighet, och hypotes 2, att det finns en relation mellan bevittnad ohövlighet från 

arbetskamrater och utövad ohövlighet, prövades med hjälp av en korrelationsberäkning (se tabell 

2). Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient användes. Resultatet visade att det fanns en 

positiv korrelation mellan utövad ohövlighet och bevittnad ohövlighet från chef, r = .56, n = 97, 

p < .01, där höga nivåer av utövad ohövlighet är relaterade till höga nivåer av bevittnad 

ohövlighet från chef. Det fanns även en positiv korrelation mellan utövad ohövlighet och 

bevittnad ohövlighet från arbetskamrater, r = .56, n = 97, p < .01, där höga nivåer av utövad 

ohövlighet är relaterade till höga nivåer av bevittnad ohövlighet från arbetskamrater. 

Hypotes 3, att det finns en positiv relation mellan utövad ohövlighet och kognitiv stress, 

anställningsotrygghet, brist på socialt stöd, brist på inflytande och kvantitativa krav, prövades 

med hjälp av en korrelationsberäkning. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

användes. Det fanns en positiv korrelation mellan utövad ohövlighet och kognitiv stress, r = .25, 

n = 97, p < .05, där höga nivåer av utövad ohövlighet är relaterade till höga nivåer av kognitiv 

stress. De övriga variablerna i hypotes 3 visade inte på några signifikanta korrelationer med 

utövad ohövlighet (se tabell 2). 

För att undersöka vidare hur de sju variablerna i hypotes 1, 2 och 3 (bevittnad ohövlighet 

från chef, bevittnad ohövlighet från arbetskamrater, kognitiv stress, anställningsotrygghet, brist 

på socialt stöd, brist på inflytande och kvantitativa krav) kan förklara variansen i utövad 

ohövlighet, användes en standard multipel regressionsanalys (se tabell 3). Den totala variansen i 

utövad ohövlighet förklarad av modellen i sin helhet var 46.40 %, F(7, 89) = 11.01, p < .001. 
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Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser och Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienter för variabler från WIS-skalan och delskalor i 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire. 

Not. N = 98-101. 

** p < .01 (2-tailed).           

* p < .05 (2-tailed).   

  

Skalor M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. WIS- Utövad ohövlighet 1.13 1.47 - .56
**

 .56
**

 .25
*
 .16 .18 .12 .16 

2. WIS- Bevittnad chef 2.01 2.32  - .51
**

 .42
**

 .09 .49
**

 .10 .38
**

 

3. WIS- Bevittnad arbetskamrat 3.07 2.54   - .41
**

 .05 .34
**

 .27
**

 .31
**

 

4. Kognitiv stress 9.41 3.22    - .20
*
 .33

**
 .37

**
 .41

**
 

5. Anställningsotrygghet 1.01 1.25     - .17 .41
**

 -.12 

6. Brist på socialt stöd 10.38 3.31      - .28
**

 .39
**

 

7. Brist på inflytande 8.30 2.20       - -.02 

8. Kvantitativa krav 10.13 2.06        - 
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Två variabler visade på signifikanta unika bidrag till variansen, bevittnad ohövlighet från 

chef (β = .47, p < .001) och bevittnad ohövlighet från arbetskamrater (β = .42, p < .001). 

 

Tabell 3 

 Prediktorvariabler av utövad ohövlighet 

 Not. N = 97.  

 
***

p < .001. 

 

Hypotes 4, att det finns skillnader i utövad ohövlighet mellan män och kvinnor, och 

hypotes 5, att det finns skillnader i utövad ohövlighet mellan chefer och icke-chefer, prövades 

med hjälp av en tvåvägs mellangruppsvariansanalys. Variablerna kön och chefsbefattning hade 

ingen signifikant huvudeffekt för skillnader i utövad ohövlighet. Dessa variabler gav inte heller 

någon signifikant interaktionseffekt för skillnader i utövad ohövlighet. Huvudeffekten av kön var 

F(1, 95) = .06, p = .81, vilket inte nådde upp till signifikansnivån. Signifikansnivån för 

huvudeffekten av chefsbefattning uppnåddes inte heller F(1, 95) = .55, p = .46. 

Interaktionseffekten mellan i kön och chefsbefattning var F(1, 95) = .32, p = .57, vilket inte var 

signifikant.  

 

Diskussion 

Syfte och hypoteser 

Den studie som genomfördes hade som syfte att undersöka vilka faktorer som kan vara 

kopplade till ociviliserat beteende på arbetsplatsen och om det finns skillnader i ociviliserat 

 WIS – Utövad ohövlighet 

Variabler β 

Kvantitativa krav -.04 

-.03 

-.17 

.15 

-.07 

.42
*** 

.47
*** 

.46 

11.01 

Brist på inflytande 

Brist på socialt stöd 

Anställningsotrygghet 

Kognitiv stress 

WIS – Bevittnad arbetskamrat 

WIS – Bevittnad chef 

R
2 

F 
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beteende mellan kvinnor och män och chefer och icke-chefer. För att uppnå studiens syfte 

formulerades fem frågeställningar, med bakgrund till tidigare forskning på området, som 

mynnade ut i fem hypoteser.  

Hypotes 1 stöds då det i studien finns ett samband mellan bevittnad ohövlighet från chef 

och utövad ohövlighet. Hypotes 2 stöds då det i studien finns ett samband mellan bevittnad 

ohövlighet från arbetskamrater och utövad ohövlighet. Att dessa hypoteser stöds är i 

samstämmighet med Andersson och Pearsons teori från 1999 om den negativa spiral av 

ociviliserat beteende som bildas då beteendet smittar av sig och sedan sprider sig i 

organisationen. Orsakssambandet är dock inte bekräftat i denna studie, trots att det med tanke på 

existerande teorier (e.g. Andersson & Pearson, 1999) kan anses vara sannolikt att bevittnat 

ociviliserat beteende föder ytterligare ociviliserat beteende. En annan förklaring till 

samvariationen kan vara att de som angett att de både bevittnat och utövat beteendet är mer 

känsliga för eller uppmärksamma på beteendet. De två variablerna bevittnad ohövlighet från chef 

och bevittnad ohövlighet från arbetskamrater är även de enda variablerna som i den multipla 

regressionsanalysen visar på unika bidrag till prediktionen av utövad ohövlighet. Detta innebär 

att dessa variabler ensamma förklarar en mycket stor del av den varians som modellen totalt 

förklarar. Detta antyder att de individer som arbetar i en arbetsmiljö där de bevittnar en stor 

mängd ociviliserat beteende, kan löpa större risk att själva falla in i samma beteendemönster. 

Hypotes 3 stöds delvis då kognitiv stress och utövad ohövlighet uppvisar en positiv 

korrelation. Att stress korrelerar signifikant med utövad ohövlighet i denna studie kan tänkas 

bero på att stress föder konflikter och ilska, vilket tidigare studier har indikerat (e.g. Tuckey et 

al., 2009). Stressade individer tar sig inte lika ofta tid till att bemöta sina medmänniskor på ett 

trevligt sätt (Pearson et al., 2000). Detta påverkar beteendet hos både de som är stressade och de 

som befinner sig i deras närhet. De andra variablerna i hypotesen visar inte på något signifikant 

samband med utövad ohövlighet, vilket även det är intressant då flera tidigare studier indikerat 

att sådana samband finns (e.g. Pearson et al., 2000). Det kan finnas flera förklaringar till att det ej 

uppkommit samband mellan dessa variabler. Till exempel skulle det kunna förklaras av 

förhållanden i den aktuella organisationen. En stor andel, 43.00 %, av deltagarna uppgav att de 

inte utövat något ociviliserat beteende alls under det senaste året. Detta kan i sin tur ha att göra 

med deltagarnas förhållandevis höga medelålder (M = 46.84) och långa arbetstid (M = 18.37 år) 

på företaget. De anställda kan därav vara väl anpassade till företagskulturen och ha utvecklat en 
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gemensam jargong, vilket tyder på en lyckad socialiseringsprocess. Ett organisationsklimat med 

tydliga riktlinjer och gemensamma förhållningspunkter kan motverka missförstånd och osäkerhet 

kring normer. Dessa aspekter skulle alltså kunna minska förekomsten av konflikter. Trots att 

anställningsotrygghet inte visar på ett signifikant samband med utövad ohövlighet i denna studie, 

har det uppkommit resultat som kan tyda på att anställningsotrygghet är en bakomliggande faktor 

till beteendet. Den av enkätens demografiska frågor som behandlar omorganisation kan vara 

kopplad till anställningsotrygghet. Frågan kan även vara kopplad till det föränderliga arbetslivet i 

stort och flexibilitet på arbetsplatsen. Denna fråga om att ha varit med om en omorganisation har 

en signifikant korrelation med utövad ohövlighet, vilket betyder att de som varit med om en 

omorganisation i högre grad utövar ociviliserat beteende. Då samtliga variabler inkluderades i 

regressionsmodellen, var det endast bevittnad ohövlighet från chef och arbetskamrater som 

förklarade variansen i utövad ohövlighet och således inte någon variabel som ingick i hypotes 3.  

 Hela den multipla regressionsmodellen med alla sju variabler i hypotes 1, 2 och 3 

(bevittnad ohövlighet från chef, bevittnad ohövlighet från arbetskamrater, kognitiv stress, 

anställningsotrygghet, kvantitativa krav, brist på socialt stöd och brist på inflytande) förklarar 

46.40 % av utövad ohövlighet. Detta betyder att det finns andra variabler som inte undersöktes i 

denna studie som påverkar utövandet av ociviliserat beteende. Förklaringar till beteendet kan till 

exempel finnas i individuella skillnader. En individs temperament kan enligt Buss (1961) ha 

effekter för i vilken omfattning denne utövar ociviliserat beteende. Eftersom temperament inte 

undersöktes eller kontrollerades för i denna studie, kan denna variabel möjligtvis förklara en del 

av den oförklarade variansen. En individs personlighet kan också tänkas påverka benägenheten 

att utöva ociviliserat beteende. Det rådande organisationsklimatet är även en faktor som skulle 

kunna ha inverkan på i vilken grad ohövligt beteende utövas på arbetsplatsen.  

Hypotes 4 finns det inget stöd för i denna studie. I den tvåvägs 

mellangruppsvariansanalys som gjordes finns inga signifikanta skillnader i utövande av 

ohövlighet mellan män och kvinnor. Trots att tidigare resultat (Pearson et al. 2000) indikerar att 

ett sådana skillnader finns, har resultaten varit tvetydiga. I exempelvis studien av Cortina et al. 

(2001) fanns det inget som tydde på att förövarna i högre grad är män, vilket är i enighet med 

den aktuella studiens resultat. Det kan antas att skillnaderna i beteende mellan könen inte är så 

stora i dagens Sverige jämfört med för över tio år sedan i USA, där Pearson et al. (2000) 

genomförde sin studie. Skillnader i jämställdhet kan både vara kulturella och variera över tid. 
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Det kan även vara så att den för studien aktuella organisationen är mer jämställd än andra 

organisationer. 

Hypotes 5 finns det inte heller något stöd för, då inga signifikanta skillnader i utövad 

ohövlighet mellan chefer och icke-chefer återfinns i tvåvägs mellangruppsvariansanalysen. 

Skillnader kan finnas mellan kulturer och över tid även i de hierarkiska strukturerna, då även 

dessa undersöktes i USA för över tio år sedan (Pearson et al., 2000). Den aktuella organisationen 

skulle kunna följa den utveckling mot plattare organisationsstrukturer som sker i det föränderliga 

arbetslivet (ibid). I så fall kan utrymmet att missbruka sin legitima makt vara begränsat. Då 

chefers beteende statuerar exempel för de anställda (Pearson et al., 2001), kan det tänkas att 

chefers positiva beteende skapar ett klimat där ociviliserat beteende inte är så vanligt 

förekommande. Det finns inte heller någon interaktionseffekt i tvåvägs 

mellangruppsvariansanalysen, det vill säga att kombinationer av variablerna inte ger en större 

skillnad i utövad ohövlighet än vad variablerna enskilt ger. 

En oväntad korrelation som inte ingick i någon av hypoteserna var den negativa 

korrelation mellan utövad ohövlighet och född i Sverige, där höga nivåer av utövad ohövlighet 

samvarierar med att inte vara född i Sverige. Att detta samband finns kan ha olika förklaringar. 

Storleken på urvalet kan i detta fall påverka korrelationen. Av de som besvarade enkäten är 

endast 6.90 % födda någon annanstans än i Sverige, vilket motsvarar sju individer. Eftersom sju 

stycken är ett litet antal, är det möjligt att individuella skillnader eller andra faktorer påverkar 

korrelationen. En annan förklaring till varför detta samband finns är att det lättare uppstår 

kulturkrockar och missförstånd när människor med olika bakgrunder möts (Pearson et al., 2005). 

Att komma från olika bakgrunder i kombination med bristande kommunikation skulle kunna 

skapa missförstånd som leder fram till ociviliserat beteende. 

 

Metodval 

Då denna studie är kvantitativ, kan det ifrågasättas huruvida studien kunnat genomföras 

med en kvalitativ ansats i stället. Då det fenomen som undersökts är av subjektiv karaktär, kan 

det tänkas att en kvalitativ studie hade kunnat tillföra ett subjektivt perspektiv på ociviliserat 

beteende. Dock har denna studie till syfte att undersöka samband mellan variabler, vilket inte kan 

undersökas med en kvalitativ studie. Det har även redan genomförts omfattande kvalitativa 

studier på området, vilka har utmynnat i definitioner av begreppet och material inför vidare 
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kvantitativa studier (e.g. Cortina et al., 2001). Då syftet med denna studie är att undersöka 

faktorer i arbetslivet och deras samband med ociviliserat beteende, var det också viktigt att nå ut 

till så många anställda som möjligt. Eftersom ämnet för studien kan anses vara känsligt, kan 

risken för social bias, så som social önskvärdhet, vara större i exempelvis en intervjusituation. I 

en enkätundersökning kan känslan av anonymitet förstärkas och förhoppningsvis känner sig 

deltagarna trygga i att svara ärligt på frågorna. Risken för oärliga svar kvarstår dock i 

enkätsammanhang. Trots att information om anonymitet tillhandahållits, kan det tänkas att 

många anställda är angelägna om att ge en positiv bild av både sig själva och organisationen. Det 

finns även en risk att deltagare inte minns händelser de varit med om för en längre tid sedan. 

Försök till att minska omfattningen av minnesproblematiken gjordes genom att ändra frågorna i 

WIS-skalan så att de kom att omfatta det senaste året i stället för de senaste fem åren. Dock kan 

denna problematik fortfarande finnas kvar. Det skulle till exempel kunna vara så att minnen om 

negativa beteenden förvrängs eller förträngs av den som utövat beteendena. 

Då studiens mätinstrument är hämtade från erkända och beprövade skalor och test 

(Cortina et al., 2001; Kristensen, 2001) kan validiteten och reliabiliteten i mätinstrumentet antas 

vara bra. I denna studie är alfavärdena för skalorna mellan .71 och .88 för WIS och mellan .63 

och .88 på delskalorna från Copehangen Psychosocial Questionnaire, vilket är goda värden och 

tyder på reliabla skalor. 

 

Studiens brister 

Då studiens urval endast bestod av 222 individer, hade ett större sådant kunnat tänkas ge 

ett mer tillförlitligt resultat. Deltagarna är spridda över olika avdelningar i organisationen, men 

ytterligare spridning hade varit att föredra. Exempelvis hade en spridning över fler yrkesgrupper 

kanske ökat resultatets generaliserbarhet. Svarsfrekvensen (45.50 %) kan anses vara normal för 

en internetbaserad enkät. Dock är bortfallet fortfarande stort och därav kan viktig information 

gått förlorad. Detta särskilt eftersom ämnet är känsligt och bortfallet då kan utgöras av de som 

inte vill svara på grund av att de beter sig ociviliserat. Det finns i de flesta studier en risk för att 

resultaten inte är generaliserbara till resten av populationen. I detta fall kan det till exempel 

finnas skillnader mellan organisationen och andra organisationer i egenskaper som påverkat 

viljan att delta i undersökningen. 
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Deltagarna utgörs till en övervägande del av män (64.40 %), vilket även är fallet för 

urvalet (72.52 % män). Det saknas dock information om hur fördelningen är i resten av 

organisationen, varpå det är svårt att med säkerhet uttala sig om fördelning mellan könen i 

urvalet är representativ för organisationen. Könsfördelningen i studien är inte särskilt 

representativ i förhållande till resten av den svenska arbetsmarknaden, då andelen sysselsatta 

män enligt SCB (2012) är 52.27 %. 

Trots att den är välbeprövad och reliabel, kan delskalan i WIS-skalan för utövad 

ohövlighet ifrågasättas. I frågan ombads deltagarna att själva avgöra huruvida de betett sig 

ohövligt eller inte under det senaste året. Anledningen till att detta skulle kunna ifrågasättas är att 

fenomenet ociviliserat beteende är subjektivt ur offrets perspektiv. Frågan är om det ger ett 

rättvisande resultat att tillfråga förövaren om dess beteende, då denne kanske inte uppfattat att 

den betett sig på ett opassande sätt mot en arbetskamrat. 

 

Framtida forskning 

I den aktuella studien uppkom det samband mellan utövad ohövlighet och bevittnad 

ohövlighet samt stress. Detta kan ge en indikation om hur viktig forskningen kring stress är. 

Genom att undersöka stressens uppkomst och hur stressade arbetsmiljöer kan förebyggas, kan 

det även göras framsteg kring förebyggandet av ociviliserat beteendet på arbetsplatsen. De 

variabler som enligt denna studie inte var relaterade till ociviliserat beteende, kan behöva 

undersökas ytterligare innan de kan uteslutas eller bekräftas som faktorer kopplade till beteendet. 

Det finns till synes kopplingar mellan att bevittna ociviliserat beteende och att själv utöva det. 

Detta är ett ämne som kan utvecklas och användas i tillämpad forskning på arbetsplatser för att 

förbättra relationerna mellan arbetskamrater. Det kan även göras ytterligare studier kring chefers 

specifika påverkan, som kan ge verktyg till förbättrat ledarskap. Då de resultat som framkommit 

i denna studie inte helt överensstämmer med de tidigare studier som gjorts i andra länder, kan det 

i framtiden vara intressant att göra jämförande studier mellan olika länder för att se om det finns 

nationella skillnader i hur ofta beteendet utförs och skillnader i vad som påverkar beteendet.  

Det finns många fler intressanta synvinklar och perspektiv ur vilka man kan undersöka 

begreppet ociviliserat beteende. Till exempel kan eventuella interaktionseffekter mellan flera 

variabler undersökas för att få en mer nyanserad bild av variablernas påverkan på beteendet. Då 

de variabler som ingick i denna studie endast förklarade en liten del av variationen i ohövligt 
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beteendet, kan det i framtida studier även undersökas vilka fler variabler som kan påverka 

förekomsten av beteendet. 

Förslag på vidare forskning kan vara att se om ociviliserat beteendet förändras av att 

andra människor närvarar när det utförs (Pearson et al., 2001). Det kan tänkas att beteendet tar 

sig olika uttryck beroende på om det finns fler individer än förövare och offer närvarande eller 

inte. Jämförelser mellan utövande kan också göras mellan olika typer av organisationer, för att se 

vilka förutsättningar i en organisation som kan tänkas ligga bakom beteendet (ibid). 

För att få en så klar bild som möjligt av ämnet, kan studien med fördel upprepas fler 

gånger på svenska företag. En tillämpad studie hade också kunnat göra stor nytta, där lösningar 

och riktlinjer tas fram för motverkande av det ociviliserade beteendet.   

 

Sammanfattning 

I studien undersöktes samband mellan utövad ohövlighet och variablerna bevittnad 

ohövlighet från chef och arbetskamrater, kognitiv stress, anställningsotrygghet, kvantitativa krav, 

brist på inflytande, bristande socialt stöd. Även skillnader i utövad ohövlighet mellan män och 

kvinnor och chefer och icke-chefer undersöktes i studien.   

Hypotesen att det finns en relation mellan bevittnat ociviliserat beteende från chef och 

utövat ociviliserat beteende kunde bekräftas. Hypotesen att det finns en relation mellan bevittnat 

ociviliserat beteende från arbetskamrater och utövat ociviliserat beteende kunde också bekräftas. 

Hypotesen att de faktorer som är kopplade till dagens arbetsliv är positivt relaterade till utövat 

ociviliserat beteende bekräftades endast delvis. Endast kognitiv stress var relaterad till 

ociviliserat beteende. Hypotesen att förövarna i högre grad är män än kvinnor och hypotesen att 

förövarna i högre grad är chefer än icke-chefer kunde inte bekräftas.  

Dessa resultat kan ge en fingervisning om hur det ociviliserade beteendet sprids mellan 

anställda i en organisation, då bevittnad ohövlighet samvarierar med utövad ohövlighet. De ger 

även indikationer om att upplevd stress kan föda ociviliserat beteende. Det är viktigt att fortsätta 

att utreda vilka faktorer i arbetslivet som kan ligga bakom ociviliserat beteende för att bidra till 

väl fungerande arbetsplatser. Beteendet skapar problem på alla nivåer i organisationer och 

följderna kan bli både hälsomässiga och ekonomiska. För att dra ytterligare slutsatser kring 

beteendets uppkomst, krävs fortsatta studier i ämnet. 
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