oHövlighet i handeln
- heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt
identifiering av goda exempel på hantering.

Ohövlighet och respektlöst beteende har blivit allt
vanligare i det moderna samhället.
Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att genomföra en heltäckande kartläggning bland
40 000 anställda inom detaljhandeln vad gäller:
• Möjlig förekomst av ohövlighet
• Möjlig förekomst av åtgärder för att motverka och hantera ohövlighet
• Möjliga samband mellan förekomst av ohövlighet och psykosocial arbetsmiljö, samt stress och hälsorelaterade variabler.

Kortfattat om studien
Studien omfattar ca 40 000 medarbetare inom detaljhandeln.
Organisationer bjuds in att delta i studien, och de som tackar ja ombeds
fylla i en Excelfil med mejladresser till samtliga anställda (om möjligt) samt
organisationsträd och branschkoder.
Våren - Hösten 2019: Medarbetare bjuds in att delta i studien och besvara
en webbaserad enkät.
Resultaten återkopplas på gruppnivå till respektive organisation.
Våren/Hösten 2020: Enkätresultat sammanställs och analyseras.
Projektrapport skrivs och sprids via utarbetad kommunikationsplan.

Det finns stort behov av studier som denna inom svensk handel.
Det är intressant att undersöka möjliga samband mellan
ohövlighet i relation till arbetsmiljö och hälsa.

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst
beteende har blivit allt vanligare i det moderna
samhället, och har rapporterats vara en av de
mest påträngande formerna av antisocialt
beteende på arbetsplatser (Cortina, 2008, Cortina
et al., 2001, Harold and Holtz, 2015, Schilpzand et
al., 2016). Exempelvis har studier funnit att 99 %
av alla medarbetare som tillfrågats har bevittnat
ohövlighet och 96-98 % har själva varit utsatta för
sådant beteende.
Av de som utsatts rapporterade:
• 48 % att de medvetet ansträngde sig mindre på
arbetet.
• 38 % att de medvetet försämrade kvaliteten på
sitt arbete.
• 80 % att de förlorade tid på att oroa sig över
incidenten som inträffat.
• 63 % att de förlorade tid på att försöka undvika
förövaren.
• 78 % att de fått minskat engagemang.
• 12 % att de lämnat sina arbeten som en
konsekvens av ohövlighet.
• 25 % att de tog ut sin frustration på kunder.
Utöver detta minskar kreativitet och produktivitet,
stämningen försämras och kunder lämnar.
Förekomsten av ohövlighet och respektlöst
beteende kan också få negativa konsekvenser
såsom ökade nivåer av arbetsrelaterad stress,
oro/ångest, nedstämdhet, kroppsliga symtom,
emotionell utmattning, hämndlystnad samt
minskad produktivitet och tillit. Dessutom är hela
hanteringen av ohövlighet mycket kostsam,
bortsett från lidandet, både i form av tid och
pengar. Kostnaderna är påtagliga för enskilda
organisationer och enorma på samhällsnivå.
Sammanfattningsvis är ohövlighet, när det
förekommer, ett enormt problem på arbetsplatser,
och de personliga och ekonomiska kostnaderna
och konsekvenserna är nästan oöverblickbara.

Även om respektlöst beteende i arbetslivet
förekommer inom alla branscher saknas
heltäckande studier med
totalpopulationsundersökningar som kartlägger
eventuell förekomst och omfattning av ohövlighet
inom svensk detaljhandel. Detta gäller även
kunskap angående om det finns etablerade metoder
för att motverka och hantera förekomst av
ohövlighet på arbetsplatser. Med andra ord finns det
ett stort behov av studier av detta slag, i synnerhet
inom svensk handel. Därutöver är det intressant att
undersöka möjliga samband mellan förekomst av
ohövlighet på olika arbetsplatser och olika
arbetsmiljö - och hälsorelaterade variabler.
Syftet är att genomföra en heltäckande kartläggning
bland 40 000 anställda inom detaljhandeln vad
gäller:
a) Möjlig förekomst av ohövlighet
b) Möjlig förekomst av åtgärder för att motverka
och hantera ohövlighet
c) Möjliga samband mellan förekomst av
ohövlighet och psykosocial arbetsmiljö, samt
stress - och hälsorelaterade variabler.

Genomförande och tidplan

Jan - Feb 2019
Organisationer bjuds in
att delta i studien

De som tackar ja
ombeds fylla i en Excelfil
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Webbaserad enkät
Webbenkäten kommer att ta ca 40 - 60 minuter att besvara och det går att göra den i etapper om man inte
kan avsätta all tid på en gång. Enkäten anpassar sig efter respondentens svar, vilket innebär att en del
personer får besvara fler frågor än andra. Enkäten kommer i så stor utsträckning som möjligt innehålla
validerade frågeformulär om bland annat: bakgrundsvariabler; t ex antal år i branschen, hälsa och livsstil,
tecken på långvarig stress, sinnesstämning, livstillfredsställelse, personliga egenskaper, copingstrategier,
faktorer i arbetslivet, ledarskap, rutiner, organisationskultur, ohövlighet samt policys/riktlinjer.

Betydelse
• Studien har stor praktisk betydelse för företag och anställda inom handeln och för arbetsmiljöforskning.
• Den kommer att generera djupgående kunskap om eventuell förekomst av ohövlighet och oprofessionellt
beteende.
• Studien kommer att bidra till kunskap om eventuella samband mellan förekomst av ohövlighet och variabler
relaterade till fysisk och psykosocial arbetsmiljö, stress, hanteringsstrategier och hälsa.
• Det är viktigt att utreda eventuella goda exempel på framgångsrik hantering som kan spridas.
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• Forskningssamordnare/Med. dr. Karin Villaume, projektledare/Docent Dan Hasson och Docent Cecilia
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