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 ORGANISATIONSRÄTTVISA, NEGATIV AFFEKTIVITET OCH PSYKOLOGISK 
OHÄLSA BLAND IT-ANSTÄLLDA* 

 
Johan Guthenberg 

 
Upplevelser av orättvisor på arbetsplatser har under de senare åren 
kopplats till olika typer av psykologisk- och fysiologisk ohälsa. Även 
personlighetsdraget negativ affektivitet (NA) har inom tidigare 
forskning visats ha en viktig roll i stressprocessen. Denna studie 
undersöker huruvida IT-anställdas upplevelser av orättvisa löner/löne-
förhandlingar och nivå av NA predicerar psykologisk ohälsa samt i 
vilken utsträckning sambanden mellan upplevda orättvisor och 
psykologisk ohälsa kan förklaras med NA. Resultatet visar att samtliga 
undersökta rättvisefaktorer var starkt korrelerade sinsemellan men att 
de inte predicerar psykologisk ohälsa. NA visades dock vara en stark 
prediktor av psykologisk ohälsa och inverkade i modellen genom att 
dämpa sambanden mellan distributiv-, informativ- och interpersonell 
rättvisa och psykologisk ohälsa. Låg svarsfrekvens och höga 
korrelationer mellan rättvisefaktorerna diskuteras som möjliga 
anledningar till att upplevelser av orättvisor ej var signifikanta 
prediktorer av psykologisk ohälsa i föreliggande studie. 
  

 
Inledning 

 
Forskning kring ansträngande faktorer i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa bland de 
anställda har under lång tid fått stor uppmärksamhet inom en rad psykologiska inriktningar 
(Barling & Griffiths, 2003; Arnold, 2005). Det finns dock fortfarande behov av forskning 
kring arbetsrelaterade stressorer och att uppmärksamma arbetsgivare på de resultat som 
framkommer i dessa studier. Detta kan illustreras med att det mellan åren 1999 och 2003 
skedde en ökning från 18 till 30 procent av psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak bland 
långtidssjukskrivna i Sverige. Den största delen av denna ökning kunde tillskrivas 
depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner (Riksförsäkringsverket, 2004). Denna 
ökning kan bero på en rad olika faktorer. Arbetsförhållandena har under de senaste årtiondena 
genomgått en förändring där allt färre yrken innehåller fysiskt krävande moment och istället 
präglas av psykologiska och emotionella krav (Siegrist et al., 2004). Ansträngande 
psykosociala faktorer relaterade till arbetet har tidigare förknippats med olika typer av ohälsa, 
däribland hjärt-kärlsjukdomar (Peter & Siegrist, 1999), inklusive dödlighet i hjärt-
kärlsjukdomar (Kivimäki et al., 2002), högt blodtryck (Peter & Siegrist, 1997), utbrändhet 
(Arnold, 2005) och psykologisk ohälsa (Elovainio, Kivimäki & Vahtera, 2002; Francis & 
Barling, 2005; Stansfeld et al., 1999; Zohar, 1995). Arnold (2005) delar upp de faktorer i 
arbetet som kan orsaka olika typer av stressreaktioner i sju övergripande kategorier; för 
arbetet naturliga inslag (exempelvis skiftarbete), roll i organisationen, personlighet och 
copingstrategier, sociala förhållanden på arbetsplatsen, karriärutveckling, organisations- 
kultur och klimat samt arbets- och fritidskonflikter. Ett personlighetsdrag som är kopplat till 
dålig copingförmåga (Watson & Tellegen, 1985) och som visats ha en central roll i 
stressprocessen är negativ affektivitet (NA) (Brief, Burke, George, Robinson & Webster, 
1988; Burke, Brief & George, 1993; Chen & Spector, 1991). Sociala förhållanden på 
                                                
* Ett stort tack riktas till SIF som bidragit med respondenter till denna studie samt finansierat tryck och utskick 
av enkäterna. 



 2 

arbetsplatsen är dock enligt en del forskare en av de viktigaste faktorerna som kan orsaka 
stressreaktioner bland anställda men är trots detta ett förhållandevis outforskat område 
(Arnold, 2005). 
 
Idag finns ett antal stressmodeller och skalor anpassade till det moderna arbetslivet som tar 
hänsyn till en del av de psykosociala faktorer som ingår i de kategorier Arnold nämner, 
däribland sociala förhållanden på arbetet. Dessa modeller fokuserar bland annat på individens 
anpassning till arbetet (Furnham, 1997), förhållandet mellan krav och kontroll i arbetet 
(Theorell & Karasek, 1996) samt obalans mellan ansträngning och belöning (effort-reward 
imbalance; ERI; Siegrist, 1996). ERI-modellen ger en indirekt koppling till upplevelser av 
rättvisa i arbetet (Colquitt, 2001; Siegrist, 1996) och Judge och Colquitt (2004) menar att även 
om kopplingen mellan stress och upplevelser av orättvisor i arbetet kan upplevas som logisk 
hade ingen forskning kring detta bedrivits fram till 2004, bortsett från ett fåtal studier som 
undersökt samband mellan upplevda orättvisor och utmattning. ERI-modellen utgår från att 
hög ansträngning på arbetet i kombination med låg nivå av belöning (däribland lön), en typ av 
upplevd distributiv orättvisa (Colquitt, 2001; Siegrist, 1996), leder till ohälsa av olika slag 
(Siegrist, 1996). Studier har bland annat visat att individer som upplever hög ansträngning i 
kombination med låg nivå belöning löper runt tre gånger högre risk att vid senare tillfälle 
drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Bosma, Peter & Siegrist, 1998), löper ökad risk att drabbas 
av akuta hjärtinfarkter (män) (Peter et al., 2002), i större utsträckning än andra uppvisar 
fysiologiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar (män) (Peter et al., 1998) samt löper större 
risk att drabbas av psykologisk ohälsa (främst män) (Stansfeld et al., 1999).  
 
De senaste årens forskning har även med mer direkta mått av organisationsrättvisa visat att 
upplevda orättvisor på arbetsplatser på olika sätt inverkar i stressprocessen. Trots olika 
konceptualiceringar av begreppet organisationsrättvisa har en allt klarare bild framkommit av 
de effekter upplevda orättvisor i arbetsmiljön har. Låga nivåer av upplevd 
organisationsrättvisa har bland annat visats leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar 
(Kivimäki et al., 2005), psykologisk ohälsa (Elovainio et al., 2002; Francis & Barling, 2005; 
Zohar, 1995), utbrändhet och andra typer av stressrelaterad utmattning (Tepper, 2001). 
Individer som upplever sig bli orättvist behandlade på sina arbetsplatser har även visats ha 
problem med sömnlöshet (Greenberg, 2006) och sjukskriver sig i större utsträckning än andra 
(De Boer et al., 2002; Elovainio et al., 2002). 
 
I föreliggande studie hanteras psykologisk ohälsa som beroende variabel och 
organisationsrättvisa och NA som prediktorer. Inledningsvis ges en kort introduktion och 
definition av begreppen stressorer och ohälsa följt av definitioner av organisationsrättvisa och 
NA samt sammanfattning av den tidigare forskning som bedrivits inom området. 
 
Stressorer och ohälsa 
 
När Hans Selye under 1950-talet började undersöka området ”stress” använde han en 
responsbaserad modell som hanterar fenomenet stress som en respons på ett yttre påfrestande 
stimuli (stressor) som leder till ohälsa. Selye ansåg därmed att stress är något som drabbar 
individen snarare än något som orsakas av individen. Ett uppenbart problem med denna teori 
är svårigheterna att skatta en individs upplevda stressnivå då människor reagerar olika på de 
stressorer de utsätts för. Även själva termen ”stress” har fått utstå kritik då den innebär olika 
saker beroende på den teoretiska utgångspunkt forskaren väljer. Många menar därför att 
termen skall överges till förmån för en ny. Ett decennium efter att Selye presenterat sin 
responsbaserade modell introducerade Lazarus en interaktionistisk modell som tar hänsyn till 
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både de yttre och personbundna faktorer som inverkar i stressprocessen (Furnham, 1997). En 
central personbunden faktor är individens copingförmåga, dennes förutsättningar och förmåga 
att hantera stressorer. Så länge individen upplever att det finns möjligheter att hantera en 
stressor lägger hon energi på att bemöta stressorn (Peter & Siegrist, 1999) men när denna 
förmåga överskrids träder individen in i stressfasen med olika typer av utmattning och 
negativa hälsoeffekter som följd (Furnham, 1997). Individer skiljer sig med andra ord från 
varandra i känslighet för de stressorer som de utsätts för. Utöver copingförmåga kan dessa 
individuella skillnader även bero på individens personlighet och dennes hälsobeteenden 
(exempelvis rökning och alkoholkonsumtion) samt demografiska faktorer som social klass, 
ålder och kön (Zapf, Dormann & Frese, 1996). 
 
Långvarig exponering av stressorer som individen inte klarar av att hantera har bland annat 
visats orsaka fysiologiska, beteendemässiga och affektiva störningar (Furnham, 1997), 
exempelvis olika utmattningsrelaterade fenomen som kan ses som det tillstånd som föranleder 
många av de negativa hälsoeffekter som förknippas med långvarig stress (Arnold, 2005). Två 
huvudtyper av utmattning har kopplats till stressprocessen; fysiologisk utmattning med bland 
annat aktivering av det automoma nervsystemet och neurohormonella/immunrelaterade 
reaktioner och psykologisk utmattning som karaktäriseras av ilska, frustration, ängslighet och 
hjälplöshet (Peter & Siegrist, 1999), depression, utbrändhet och psykologisk ohälsa (Hurrell, 
Nelson & Simmons, 1998). Psykologisk ohälsa är ett begrepp som i föreliggande studie är en 
samlingsterm för depression/ängslighet, social dysfunktion och förlust av självförtroende. En 
skala som med faktoranalyser visats mäta dessa tre faktorer är Goldbergs General Health 
Questionnaire (GHQ) (Shevin & Adamson, 2005). Psykologisk ohälsa har inom tidigare 
forskning visats leda till en ökad risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar bland 
normalpopulationen (Robinson, McBeth & MacFarlane, 2004).  
 
Organisationsrättvisa 
 
Den moderna forskningen kring organisationsrättvisa är grundad i Adams (1965) equity 
theory vilken går ut på att individer jämför sig själva mot varandra för att avgöra huruvida de 
blir rättvist behandlade eller inte. Denna jämförelse görs utifrån det som individen anser sig 
bidra med i form av ansträngning och förmåga samt den belöning hon får ut av denna insats 
och utgör enligt Colquitt med kollegor (2001) grunden till det som inom litteraturen benäms 
distributiv rättvisa. Forskningen var fram till 1975 främst fokuserad på distributiv rättvisa då 
Thibaut och Walker (1975) introducerade begreppet procedural rättvisa. Procedural rättvisa 
syftar på uppfattningar av hur rättvis en procedurs genomförande är och användes 
ursprungligen i ett juridiskt kontext. Thibaut och Walker (1975) menar att kontroll över såväl 
processen som de beslut som fattas i denna krävs för att en procedur skall upplevas som 
rättvis. Enligt Colquitt med kollegor (2001) breddade Leventhal senare begreppet procedural 
rättvisa så att det även kom att passa in inom andra områden, däribland den 
organisationspsykologiska forskningen. Leventhal gjorde detta genom att utöka kriterierna för 
procedural rättvisa från Thibaut och Walkers fokus på processkontroll till sex kriterier som 
skall uppfyllas för att en procedur ska uppfattas som rättvis. Dessa är att 1) proceduren 
genomförs konsekvent över tid och för olika personer, 2) beslutsfattarna är opartiska, 3) 
proceduren baseras på korrekt information, 4) proceduren har någon form av mekanism för att 
rätta till bristfälliga eller felaktiga beslut, 5) proceduren upprätthåller etisk och moralisk 
standard och att 6) alla undergrupper som berörs av proceduren får göra sig hörda (Colquitt et 
al., 2001). 
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Rättviseforskningen tog en ny vändning 1986 då Bies och Moag introducerade begreppet 
interaktionell rättvisa (Colquitt et al., 2001) som fokuserar på upplevelser av det bemötande 
individer får under en procedurs genomförande (Bies, 2001). Införandet av denna 
rättvisefaktor togs initialt emot med skepticism och många menade att interaktionell rättvisa 
snarare var en facet till faktorn procedural rättvisa. Interaktionell rättvisa har dock visats höra 
samman med värderingar av överordnade medan procedural rättvisa snarare hör samman med 
värderingar av organisationssystemet (Bies, 2001). Faktorn kom senare att delas upp i 
faktorerna interpersonell och informativ rättvisa av Greenberg (Colquitt et al., 2001), en 
uppdelning som fått stöd i Colquitt med kollegors (2001) meta-analys av tidigare forskning 
och i Colquitts (2001) faktoranalyser. Interpersonell och informativ rättvisa har förvisso visats 
vara relativt högt korrelerade sinsemellan, men inte så högt att de kan ses som en och samma 
faktor (Colquitt et al., 2001). En del studier använder även begreppet relationell rättvisa 
(exempelvis Elovainio et al., 2001; Elovainio et al., 2002; Kivimäki et al., 2004; Kivimäki et 
al., 2005) vilket dock är en omskrivning av termen interaktionell rättvisa. I Colquitts (2001) 
fyrfaktoriella modell syftar interpersonell rättvisa på hur respektfull individen anser sig bli 
behandlad av sina överordnade medan informativ rättvisa syftar på individens uppfattningar 
av hur väl hennes överordnade kommunicerar med henne. Bies och Moags arbete ligger till 
grund för de båda faktorerna interpersonell- och informativ rättvisa i Colquitts modell. 
Shapiro med kollegor har även bidragit till faktorn informativ rättvisa genom att visa att 
förklaringar av en procedur uppfattas som lämpliga om den överordnades kommunikation är 
anpassad till individens behov, om förklaringarna av proceduren varit rimliga samt om 
förklaringar kring procedurens detaljer kommunicerats på ett lägligt sätt (Colquitt, 2001). 
 
Tidigare forskning har konceptualicerat organisationsrättvisa på olika sätt och modeller med 
allt från en till fyra rättvisefaktorer har använts (Colquitt et al., 2001). Colquitt (2001) 
försökte besvara frågan vilken av dessa modeller som är bäst lämpad med konfirmatoriska 
faktoranalyser. I den första modellen användes endast en faktor vilken bestod av frågor 
gällande distributiv-, procedural-, informativ- och interpersonell rättvisa. I modell 2 delades 
frågorna upp i två faktorer med distributiv- och procedural rättvisa som enskilda faktorer. 
Faktorn procedural rättvisa innehöll här även frågor kring informativ- och interpersonell 
rättvisa. Modell 3 bestod av de tre faktorerna distributiv-, procedural- och interaktionell 
rättvisa, där den sistnämnda var en sammanslagning av frågor gällande informativ- och 
interpersonell rättvisa. I den fjärde modellen delades rättvisefrågorna upp i de fyra faktorerna 
distributiv-, procedural-, informativ- och interpersonell rättvisa. Den modell som statistiskt 
visades var bäst lämpad var den med en uppdelning i fyra faktorer (Colquitt, 2001). Då 
tidigare studier haft svårigheter att ens skilja mellan distributiv- och procedural rättvisa kan 
enligt Colquitt (2001) en uppdelning i fyra faktorer uppfattas som inkonsekvent med tidigare 
forskning. Den meta-analys av tidigare rättviseforskning som Colquitt med kollegor (2001) 
publicerade parallellt med Colquitts (2001) fyrfaktoriella modell ger dock stöd år en modell 
med fyra faktorer.  
 
De olika rättvisefaktorerna har inom tidigare forskning förknippats med fenomen som löne- 
och arbetstillfredsställelse (McFarlin & Sweeney, 1992), uppsägningstendenser, 
organisationsengagemang, arbetstillfredsställelse, tilltro till organisationen, agent- och 
systemrefererande värderingar av auktoriteter (Colquitt et al., 2001), avvikande beteenden 
riktade mot organisationen och anställda (Aquino, Lewis & Bradfield, 1999) samt stöld från 
arbetsgivaren (Bies, 2001). 
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Organisationsrättvisa och ohälsa 
 
De senaste åren har organisationsrättvisa även kopplats till olika typer av ohälsa, däribland 
depression, ängslighet (Tepper, 2001), psykologisk ohälsa (Elovainio et al., 2002; Francis & 
Barling, 2005; Zohar, 1995), arbetsrelaterad utmattning (Elovainio et al., 2001), allmän stress 
(Judge & Colquitt, 2004), hjärt-kärlsjukdomar (Kivimäki et al., 2005), utbrändhet (Moliner, 
Martínez-Tur, Peiró, Ramos & Cropanzano, 2005; Tepper, 2001), psykosomatiska klagomål 
på arbetet (De Boer et al., 2002) samt sömnlöshet (Greenberg, 2006). Både procedural och 
relationell rättvisa har dessutom visat samband med självcertifierad sjukfrånvaro och av 
läkare godkänd sjukfrånvaro bland sjukhusanställda i Finland (Elovainio et al., 2002). 
Distributiv och procedural rättvisa har vidare visats ha en signifikant indirekt effekt på 
frånvaro genom psykosomatiska hälsoklagomål bland manliga väktare i Belgien efter kontroll 
för stressorerna arbetsbelastning och nivå av kontroll över arbetet (De Boer et al., 2002).  
 
Tidigare studier har funnit samband mellan olika typer av organisationsrättvisa och 
psykologisk ohälsa. Zohar (1995) genomförde en studie av förhållandet mellan hur rättvist 
kanadensiska sjuksköterskor upplevde sig bli behandlade av sina överordnade (vilket Zohar i 
sin studie benämner rollrättvisa), övriga stressorer (rollkonflikt, rolltvetydighet, 
överbelastning och kontroll) och psykologisk ohälsa. Enligt studien predicerar rollrättvisa 
psykologisk ohälsa och bör enligt Zohar ses som en separat stressor snarare än en faktor som 
förstärker effekten övriga stressorer har på individers psykologiska ohälsa (Zohar, 1995). I en 
annan studie fann Francis och Barling (2005) att faktorerna distributiv-, procedural-, och 
interaktionell rättvisa predicerar psykologisk ohälsa oberoende av varandra bland anställda på 
en myndighet i Kanada. Distributiv rättvisa var den faktor som enskilt förklarade störst del av 
variansen i psykologisk ohälsa, och då ingen interaktionseffekt förelåg tolkar författarna 
resultatet som att de olika rättvisefaktorerna inte samverkar för att predicera psykologisk 
ohälsa. Även anställningsotrygghet var en signifikant prediktor men rättvisefaktorerna 
förklarade tillsammans ytterligare 15,2 % av variansen i psykologisk ohälsa (Francis & 
Barling, 2005). 
 
I en studie bland sjukhusanställda i Finland har det även framkommit att män med låga nivåer 
av upplevd procedural rättvisa ohälsa löper dubbelt så hög risk jämfört med andra att 
rapportera ohälsa och nästan fyra gånger så hög risk att rapportera psykologisk ohälsa. Dessa 
samband förblev dock inte signifikanta bland män efter kontroll för demografiska faktorer 
(ålder, inkomst), övriga psykosociala riskfaktorer (arbetsbelastning och social support) och 
beteendefaktorer (rökning, alkoholkonsumtion, BMI och träningsvanor). För kvinnorna 
förblev sambanden dock signifikanta även efter denna kontroll. Ett motsvarande förhållande 
gäller kopplingen mellan låg relationell rättvisa och psykologisk ohälsa där sambanden endast 
förblev signifikanta för kvinnor efter kontroll för demografiska-, psykosociala- och 
beteendefaktorer. Intressant nog kunde författarna även konstatera att individer med hög 
inkomst upplevde lägre nivåer av procedural rättvisa än andra anställda (Elovainio et al., 
2002). 
 
Organisationsrättvisa har även koppats till allmän stress i en longitudinell studie av Judge och 
Colquitt (2004). I denna studie användes Colquitts (2001) fyrfaktoriella rättvisemodell och 
som mått på allmän stress användes Perceived Stress Scale, en skala som mäter upplevd 
allmän stress under den senaste månaden. Data samlades in med enkätutskick vid två tillfällen 
(T1 och T2) där allmän stress mättes vid båda tillfällena och organisationsrättvisa vid T1. 
Resultatet visade signifikant negativa bivariata korrelationer mellan samtliga rättvisefaktorer 
(procedural, distributiv, interpersonell, informativ) och allmän stress vid T1, men endast 
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signifikanta bivariata korrelationer mellan procedural rättvisa och allmän stress och 
interpersonell rättvisa och allmän stress vid T2. Författarna av studien beräknade en strukturell 
ekvationsmodell som visar att procedural och interpersonell hade en signifikant totaleffekt på 
allmän stress och att procedural rättvisa som enskild faktor hade störst inverkan på individens 
upplevda stressnivå (Judge & Colquitt, 2004). 
 
I en tvärsnittsstudie bland sjukhusanställda i Finland och undersökte Elovainio et al. (2001) 
förhållandet mellan organisationsrättvisa (procedural och relationell), kontroll över arbetet 
och arbetsrelaterad utmattning. Både procedural och relationell rättvisa uppvisade signifikant 
negativa bivariata korrelationer med arbetsrelaterad utmattning. De båda rättvisefaktorerna 
uppvisade även en förhållandevis stark korrelation sinsemellan. Enligt studien predicerar 
relationell rättvisa arbetsrelaterad utmattning medan procedural rättvisa förstärker den effekt 
som låg kontroll över arbetet har på arbetsrelaterad utmattning (Elovainio et al., 2001). 
Upplevelser av rättvisa har även kopplats till andra typer av utmattning av Tepper (2001) som 
undersökte samband mellan distributiv och procedural rättvisa och depression, ängslighet och 
utbrändhet. I en första delstudie som genomfördes på ett företag med ett stort antal 
yrkesgrupper representerade erhölls data som visar att låga nivåer av distributiv och 
procedural rättvisa signifikant predicerar depression. En interaktionseffekt indikerar att 
sambandet mellan procedural rättvisa och depression är kraftigare vid låga nivåer av 
distributiv rättvisa och att en kombination av låg distributiv och procedural rättvisa hör 
samman med de högsta nivåerna av depression. I den andra delstudien rekryterades deltagarna 
genom slumpmässiga telefonuppringningar i en medelstor stad i USA där de som arbetade 
heltid och hade en chef erbjöds att delta i studien. En modell som kontrollerats för 
neuroticism visar att distributiv rättvisa predicerar utbrändhet, ängslighet och depression 
medan procedural rättvisa predicerar utbrändhet och depression. Även i denna studie 
framkom interaktionseffekter som visar att en kombination av låg distributiv och procedural 
rättvisa hör samman med de högsta nivåerna av utbrändhet, ängslighet och depression 
(Tepper, 2001).  
 
Forskning har även visat att individer som upplever sig bli orättvist behandlade på sina 
arbetsplatser löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och i större utsträckning än 
andra rapporterar ohälsa (Kivimäki et al., 2004; Kivimäki et al., 2005). Relationell rättvisa har 
i en longitudinell studie visats predicera självrapporterad ohälsa efter kontroll för 
stressindikatorer som ERI-kvoter, job strain och social support. I studien framkom att de 
individer som upplevde en försämring av den relationella rättvisan ökade sin rapportering av 
ohälsa medan en förbättring av den upplevda relationella rättvisan visades leda till en 
minskning av självrapporterad ohälsa vid uppföljande mätningar (Kivimäki et al., 2004). 
Kivimäki med kollegor (2005) rapporterar att individer som upplever sig bli rättvist 
behandlade på arbetet och därmed rapporterar höga nivåer av relationell rättvisa även löper 
mindre risk (30 % lägre risk för män) att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med dem 
som upplevde medel till låga nivåer av relationell rättvisa. Dessa samband kunde inte 
förklaras med faktorer som ålder, kolesterolnivå, högt blodtryck, övervikt, rökning och 
alkoholkonsumtion. Undersökningen visade även att relationell rättvisa predicerar hjärt-
kärlsjukdomar oberoende av obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet (ERI-kvoter) 
och förhållandet mellan krav och kontroll i arbetet. I studien framkom även att sambanden 
mellan de båda stressmodellerna och hjärt-kärlsjukdomar endast var signifikanta vid låga och 
medelhöga nivåer av relationell rättvisa. Typ av befattning visades inte ha någon inverkan på 
sambanden mellan relationell rättvisa och hjärt-kärlsjukdomar (Kivimäki et al., 2005). 
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Negativ affektivitet 
 
I stressprocessen inverkar en rad individuella faktorer, däribland personlighet (Zapf et al., 
1996). Ett personlighetsdrag och känsloläge som fått stor uppmärksamhet i detta sammanhang 
är NA som visats vara kopplat till dålig copingförmåga (Watson & Tellegen, 1985) och på 
olika sätt inverkar i stressprocessen (Brief et al., 1988; Burke et al., 1993; Chen & Spector, 
1991). NA är ett känslodisponerande personlighetsdrag som täcker in ett område som ofta 
benämns trait anxiety och klassificerats som både ett relativt stabilt personlighetsdrag och ett 
känsloläge som varierar över tid (Watson & Clark, 1984; Watson, Clark & Tellegen, 1988). 
Forskning har visat att NA har samband med stress, frustration, ängslighet, otillfredsställelse, 
somatiska klagomål på arbetet (Chen & Spector, 1991) samt neuroticism (Watson & Tellegen, 
1985). Centralt i NA är subjektiva känslor av nervositet, spänning och oro. Personer med höga 
NA-värden tenderar att uppleva obehag oavsett tid och situation och i frånvaro av uppenbara 
stressorer. Dessa personer är även mer introspektiva än andra och fokuserar mer på sina egna 
känslor, tankar och beteenden samt på sina egna och omgivningens negativa sidor. De är även 
mindre nöjda med sig själva och omvärlden (Watson & Clark, 1984) och enligt en 
longitudinell studie är individer med höga nivåer av NA som unga mer missnöjda med sina 
arbeten senare i livet än individer med lägre NA-nivåer (Staw, Bell & Clausen, 1986). 
Individer med höga nivåer av NA har även i större utsträckning än andra visats klaga på hjärt-
kärlrelaterade besvär som smärtor i bröstet i frånvaro av faktiska fysiologiska riskfaktorer för 
hjärt-kärlsjukdomar (Watson & Pennebaker, 1989). 
 
Höga nivåer av NA karaktäriseras bland annat av ilska, rädsla och känslor av skuld medan 
låga nivåer av NA bland annat förknippas med lugn och fridfullhet (Watson & Tellegen, 
1985). Personer med höga nivåer av NA kan därmed uppleva positiva emotioner, även om de 
i övrigt fokuserar på negativa aspekter av livet (Watson & Clark, 1984), vilket kan förklaras 
med positiv affektivitet (PA) som tillsammans med NA framträder som två okorrelerade 
bipolära affektiva dimensioner (Watson et al., 1988). I sin genomgång av tidigare forskning 
konstaterar Watson och Tellegen (1985) att NA är kopplat till självrapporterad stress och 
dålig copingförmåga medan PA inte är det. PA kan snarare förväntas inverka på samband 
mellan positiva aspekter av arbetssituationen och positiva känslor (Burke et al., 1993).  
 
Negativ affektivitet och ohälsa 
 
Tidigare studier har visat att NA inverkar på samband mellan olika självrapporterade 
fenomen, exempelvis i studier av organisationsrättvisa. Bland annat har sambandet mellan 
procedural rättvisa och tillfredsställelse i arbetet visats vara starkare för de med låga NA-
värden (Irving, Coleman & Bobocel, 2005). NA har även fått stor uppmärksamhet som en 
bakomliggande faktor i självrapporterade studier som samtidigt mäter stressorer och 
utmattning (Brief et al., 1988; Chen & Spector, 1991; Spector et al., 2000). Brief med 
kollegor (1988) undersökte stressorerna total stress, arbetsrelaterad stress samt personlig 
stress och visade att samtliga av dessa var signifikant positivt korrelerade med NA (mätt som 
ett känsloläge). Enligt studien verkar NA som en variabel som förstärker samband mellan 
självrapporterade stressorer och självrapporterad utmattning. Exempelvis erhölls en 
signifikant positiv korrelation mellan arbetsrelaterad stress och somatiska klagomål som efter 
kontroll för NA blev betydligt lägre (Brief et al., 1988). Chen och Spector (1991) kom dock 
inte till samma slutsats i sin studie där de visade att NA, mätt som personlighetsdrag, inte står 
för mycket av den varians som delas av kroniska stressorer (rolltvetydighet, rollkonflikt, 
interpersonella konflikter, situationsbundna tvång och arbetsbelastning) och affektiv 
utmattning (arbetstillfredsställelse, ilska samt upplevelser av stress och frustration). De fann 
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dock att en stor del av variansen som delas mellan stressorer och fysisk utmattning 
(sjukfrånvaro, läkarbesök och fysiska symtom) kunde tillskrivas NA (Chen & Spector, 1991) 
vilket skiljer sig mot andra studier som visat att NA inte är korrelerat med fysiologisk 
utmattning (Schaubroeck, Ganster & Fox, 1992; Watson & Pennebaker, 1989). 
  
Den roll NA har i stressprocessen är dock omdiskuterad. Brief med kollegor (1988) menar att 
NA, stressorer och utmattning delar en gemensam övergripande faktor medan Schaubroeck 
med kollegor (1992) funnit stöd för att NA istället förstärker sambanden mellan stressorer och 
utmattning. Spector (1994) spekulerar även i att individer med höga nivåer av NA eventuellt 
utsätter sig för mer ansträngande arbeten än andra. Brief med kollegor (1988) anser 
sammanfattningsvis att det finns en risk att överestimera styrkan av samband mellan 
stressorer och utmattning i självrapporterade studier och föreslår att denna typ av forskning 
bör fokusera på mer objektiva mått, alternativt att statistiskt kontrollera stressmodeller för 
NA. På senare år har dock denna syn på NA reviderats och Spector et al. (2000) menar att 
studier som kontrollerar för NA riskerar att ta bort en viktig del av den varians som en enskild 
stressor förklarar av individens upplevda nivå av utmattning. Detta synsätt stämmer väl 
överens med Lazarus interaktionistiska syn på stress (Furnham, 1997) och i föreliggande 
studie hanteras NA som en separat stressor som förvisso förväntas överlappa sambanden 
mellan rättvisefaktorerna och psykologisk ohälsa men som inte används som en 
kontrollvariabel. 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om upplevelser av orättvisa löner/löneförhandlingar 
och personlighetsdraget NA predicerar psykologisk ohälsa bland IT-anställda, samt huruvida 
de eventuella sambanden mellan rättvisefaktorerna och psykologisk ohälsa dämpas av NA. 
Således ska en modell med två steg testas. I steg 1 undersöks huruvida distributiv-, 
procedural-, interpersonell och informativ rättvisa predicerar psykologisk ohälsa. I steg 2 
läggs NA in i modellen och förväntas förklara en signifikant andel varians i psykologisk 
ohälsa och inverka genom att sänka den varians i som kan relateras till stressorerna 
(rättvisefaktorerna). 
 
Enligt författaren är detta den första svenska studie som undersöker samband mellan 
organisationsrättvisa och psykologisk ohälsa samt den första studie internationellt som 
undersöker samtliga fyra rättvisefaktorer enligt Colquitts (2001) fyrfaktoriella modell och 
samband med psykologisk ohälsa mätt med GHQ-12. Föreliggande studie är även den första 
som undersöker samband mellan de specifika upplevelserna av orättvisa 
löner/löneförhandlingar och psykologisk ohälsa. 
 
 
Hypotes 1. Upplevelser av orättvisa löner och löneförhandlingar (distributiv-, procedural-, 
interpersonell- och informativ rättvisa) predicerar psykologisk ohälsa. 
 
Hypotes 2. Personlighetsdraget negativ affektivitet predicerar psykologisk ohälsa. 
 
Hypotes 3. Personlighetsdraget negativ affektivitet dämpar sambanden mellan rättvise-
faktorerna och psykologisk ohälsa. 
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Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Enkäten skickades ut till totalt 300 fackförbundsmedlemmar (SIF) i olika yrkesgrupper inom 
IT-branschen. En representant på SIF genomförde gjorde ett slumpmässigt stratifierat urval ur 
medlemsregistret baserat på kön och månadslön för att få god representativitet i urvalet. 
Bruttourvalet bestod av 12 736 SIF-medlemmar anställda inom IT-branschen, exklusive 
anställda inom IBM och Ericsson, med en urvalsram om 1000 individer. Medlemmarna 
delades därefter upp i två lönegrupper kring en medellön på 30 000 kronor för år 2004. Av 
dessa var 150 kvinnor (75 individer med månadslön under 30 000 kronor, 75 individer med 
månadslön över 30 000 kronor) och 150 män (75 individer med månadslön under 30 000 
kronor, 75 individer med månadslön över 30 000 kronor). Av de 300 enkäterna som skickades 
ut besvarades totalt 66 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 22,0 %. Av dem som besvarade 
enkäten var 39,4 % män och 60,6 % kvinnor. För männen var medelåldern 39,0 år 
(standardavvikelse 6,4 år) medan medelåldern för kvinnorna var 39,7 år (standardavvikelse 
8,1 år).  
 
Material 
 
Organisationsrättvisa. Frågorna kring upplevd organisationsrättvisa fokuserade på rättvisa i 
avseende på individens upplevelser av dennes nuvarande lön och den löneförhandling som 
resulterat i denna lön. Frågorna baserades på Colquitts (2001) fyrfaktoriella rättvisemodell. 
Procedural rättvisa mättes med sju frågor och uppvisade en reliabilitet på α = .91. Distributiv 
rättvisa mättes med fyra frågor och uppvisade ett alphavärde på α = .96. Interpersonell 
rättvisa mättes med fyra frågor och fick ett alphavärde på α = .93 och informativ rättvisa 
mättes med fem frågor och uppvisade ett alphavärde på α = .89. Samtliga frågor besvarades 
på en femgradig skattningsskala med ankarvärden ”Inte alls” och ”I högsta grad”. Exempel på 
en av frågorna är ”I vilken grad har du haft möjlighet att uttrycka dina åsikter under 
löneförhandlingen?”. En av Colquitts (2001) originalfrågor för interpersonell rättvisa (”Has 
(he/she) refrained from improper remarks or comments?”) (sid. 389)  reverserades till ”I 
vilken grad har din lönesättande chef kommit med olämpliga kommentarer?” då det kan 
antagas vara svårt att veta huruvida ens chef undvikit olämpliga kommentarer eller ej. Innan 
analysen reverserades denna fråga (6 – värde på frågan). Index för procedural rättvisa 
beräknades om minst 5 av de 7 frågorna besvarats, för distributiv rättvisa om minst 3 av de 4 
frågorna besvarats, för interpersonell rättvisa om minst 4 av de 5 frågorna besvarats och 
avslutningsvis för informativ rättvisa om minst 3 av de 4 frågorna besvarats. 
 
Negativ affektivitet (NA) mättes med 10 frågor vilka översattes till svenska från Watson med 
kollegors (1988) PANAS-skala. De tidsinstruktioner som används i denna skala avgör 
huruvida NA mäts som ett känsloläge eller ett personlighetsdrag. Frågor där 
undersökningsdeltagarna får ange i vilken utsträckning de vanligtvis, eller under det senaste 
året, upplever olika känslor har relativt hög test-retest validitet och ger således ett mått på 
personlighetsdraget NA. Frågor som istället är formulerade kring den utsträckning 
undersökningsdeltagarna upplevt dessa känslor under dagen de fyller i enkäten mäter snarare 
NA som ett känsloläge (Watson, Clark & Tellegen, 1988). NA mättes i föreliggande studie 
som ett personlighetsdrag och bestod av påståenden som ”Jag känner mig vanligtvis ängslig”. 
Dessa påståenden fick besvaras på en femgradig likertskala med svarsalternativen ”inte alls”, 
”lite”, ”i viss mån”, ”mycket” och ”väldigt mycket”. Frågorna fick ett alphavärde på α = .88. 
Index för skalan beräknades för de individer som besvarat minst 7 av de 10 frågorna. 
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Psykologisk ohälsa mättes med GHQ-12, en kortversion av Goldbergs General Heath 
Questionnaire, och översattes till svenska från Banks et al. (1980). GHQ utvecklades 
ursprungligen som ett instrument för att i kliniska sammanhang mäta psykologisk ohälsa 
bland normalpopulationen men har visats med fördel vara användbart inom det arbets- och 
organisationspsykologiska området (Banks et al., 1980). GHQ finns i flera olika versioner där 
GHQ-12 är den version som främst används inom forskning då den har fördelen med snabb 
administrering samtidigt som de önskade psykometriska egenskaperna av de längre 
versionerna bibehålls (Shevlin & Adamson, 2005). Enligt faktoranalyser består GHQ-12 av de 
underliggande skalorna ängslighet/depression, social dysfunktion och förlust av 
självförtroende (Shevlin & Adamson, 2005) men har trots detta visats ha en tillfredsställande 
övergripande reliabilitet och rekommenderas därför av Banks med kollegor (1980) att 
används som ett globalt mått på psykologisk ohälsa. Skalan påverkas inte enligt tidigare 
studier av faktorer som ålder, yrke eller civilstatus. Unga kvinnor tenderar emellertid att skatta 
sin psykologiska ohälsa högre än män med GHQ-12 (Banks et al., 1980). Frågorna i 
föreliggande studie (exempelvis ”Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på vad 
du gör?”) besvarades på en fyrgradig likertskala med svarsalternativen ”aldrig”, ”ibland”, 
”ganska ofta”, ”alltid” och fick ett alphavärde på α = .89. Av de 12 frågorna var 6 reverserade 
och räknades därför om (5 – värde på frågan) innan analysen. Index för skalan beräknades för 
de individer som besvarat minst 9 av de 12 frågorna. 
 
Demografiska data. De demografiska data som samlades in var ålder, kön, högsta 
utbildningsnivå, antal år i nuvarande tjänst samt månadslön (före skatt). Samtliga av dessa 
frågor var öppet kodade bortsett från kön (”man”, ”kvinna”) och utbildningsnivå (”folkskola 
eller grundskola”, ”yrkesskola”, ”2 årigt gymnasium”, ”3-4 årigt gymnasium”, ”folkhögskola” 
och ”högskola/universitet”). Det gavs även möjlighet att fylla i ”annan utbildning”. 
Utbildningsnivå kodades om så att de som läst på högskola eller universitet klassades som 
högutbildade medan de övriga klassades som lågutbildade. 
 
Procedur 
 
Enkäterna skickades tillsammans med förfrankerade svarskuvert hem till utvalda SIF-
medlemmar den 23 februari 2006. På framsidan av enkäten gavs information om att 
deltagandet var frivilligt, att resultatet av undersökningen endast skulle presenteras på 
gruppnivå, att inga enskilda personers svar kommer att kunna utläsas i rapporten samt att de 
besvarade enkäterna avsågs behandlas konfidentiellt. Deltagarna ombads även att returnera 
enkäten snarast i det förfrankerade kuvertet. Bifogat med enkäten fanns även ett följebrev i 
vilket det gavs kort information kring studien och att den skedde i samarbete mellan 
Stockholms universitet och SIF. Då det i SIFs databas ej fanns möjlighet att sortera bort de 
individer som inte själva förhandlat sin lön uppmanades respondenterna i såväl följebrevet 
som enkäten att inte fylla i enkäten om de inte haft någon form av lönesamtal med sin 
arbetsgivare. Med anledning av att endast 45 enkäter hade besvarats den 20 mars 2006 
skickades en påminnelse ut den 21 mars 2006. Denna påminnelse skickades ut till samtliga 
utvalda individer och bestod av ett kort brev där de som ville medverka i studien men tappat 
bort sin enkät uppmanades att kontakta SIF eller Psykologiska institutionen för en ny enkät. 
Någon ersättning för deltagandet i studien utgick ej. De besvarade enkäterna skickades till SIF 
som därefter buntade ihop dessa och skickade vidare dem till Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. 
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Analys 
 
Innan hypoteserna testades beräknades medelvärden, standardavvikelser, alphakoefficienter 
och fördelningar (skewness och kurtosis) för de olika variablerna och skalorna. Skalan för NA 
visades vara snedfördelad (skewness = 1.08) vilket efter en kvadratrotstransformation sänktes 
till det mer accepterbara .72 för att kunna användas i regressionsanalysen. Denna 
transformerade variabel användes även i beräkningarna av den deskriptiva statistik som 
återfinns i tabell 1. Övriga variabler var normalfördelade. De fyra rättvisefaktorerna visades 
vara starkt positivt korrelerade. Psykologisk ohälsa och NA var positivt korrelerade och 
distributiv-, procedural- och interpersonell rättvisa var signifikant negativt korrelerade med 
både psykologisk ohälsa och NA. Distributiv rättvisa var även signifikant positivt korrelerat 
till individens månadslön. 
 
 
Tabell 2. Sammanfattning av den multipla regressionsanalysen för predicering av  
 psykologisk ohälsa (N = 65). 
  
 
Variabel ß p  
 
Steg 1 
 
 Ålder .06 .66 
 Kön -.02 .85 

Distributiv rättvisa -.14 .44 
 Procedural rättvisa -.01 .96 
 Interpersonell rättvisa -.44 .17 
 Informativ rättvisa .23 .31 
 
Steg 2 
 
 Ålder .16 .12 
 Kön -.01 .94 

Distributiv rättvisa -.05 .72 
 Procedural rättvisa .22 .33 
 Interpersonell rättvisa -.37 .15 
 Informativ rättvisa .04 .82 
 Negativ affektivitet .63 .00  
   
ΔR2 = .08 för steg 1 (p = .10); ΔR2 = .44 för steg 2 (p = .00). 
 
 

Resultat 
 
För att besvara de uppställda hypoteserna beräknades två modeller med en multipel 
regressionsanalys. Analysen genomfördes i två steg med psykologisk ohälsa som beroende 
variabel. En ”listwise deletion” i analysen resulterade i att en individ sorterades bort (N=65). I 
det första steget lades distributiv-, procedural-, informativ- och interpersonell rättvisa in som 
oberoende variabler tillsammans med de demografiska kontrollvariablerna kön och ålder. 
Faktorerna procedural-, distributiv- och interpersonell visades vara negativa, dock ej 
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signifikanta, prediktorer av psykologisk ohälsa. Informativ rättvisa visades vara en positiv 
icke-signifikant prediktor av psykologisk ohälsa (se tabell 2). Detta innebär att hypotes 1 inte 
gavs något stöd; upplevelser av orättvisa löner och löneförhandlingar är i det undersökta 
materialet inte signifikanta prediktorer av psykologisk ohälsa. 
 
Modell 1 hamnade under signifikansnivån och förklarade betydligt mindre av variansen i 
psykologisk ohälsa (ΔR2 = .08, p = .10) jämfört med modell 2 (ΔR2 = .44, p = .00) där NA var 
inkluderat. I modell 2 framgick att NA är en förhållandevis stark prediktor av psykologisk 
ohälsa (ß= .63, p = .00) efter kontroll för ålder och kön, vilket ger stöd åt hypotes 2. Gällande 
hypotes 3 så gavs denna delvis stöd då NA överlappade sambanden mellan distributiv-, 
informativ- och interpersonell rättvisa och psykologisk ohälsa genom att sänka deras 
respektive betavikter. För faktorn procedural rättvisa framkom ett oväntat resultat där den 
negativa betavikten blev positiv efter att NA lagts in (tabell 2). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida upplevda orättvisor gällande lön 
och löneförhandlingar predicerar psykologisk ohälsa bland IT-anställda samt i vilken 
utsträckning dessa eventuella samband kan förklaras med personlighetsdraget negativ 
affektivitet (NA). I analyserna framkom att de fyra undersökta rättvisefaktorerna (distributiv-, 
procedural-, informativ- och interpersonell rättvisa) inte predicerar psykologisk ohälsa. 
Resultatet gällande hypotes 1 skiljer sig från tidigare forskning genomförd av bland andra 
Francis och Barling (2005) som visat att distributiv-, procedural-, och interaktionell rättvisa 
predicerar psykologisk ohälsa samt Zohar (1995) som rapporterar att rollrättvisa predicerar 
psykologisk ohälsa. Tre av de fyra undersökta rättvisefaktorerna (distributiv-, procedural- och 
interpersonell rättvisa) var dock signifikant negativt bivariat korrelerade med psykologisk 
ohälsa. Personlighetsdraget NA var i föreliggande studie både signifikant positivt korrelerat 
med psykologisk ohälsa samt en stark prediktor av psykologisk ohälsa. Detta ligger i linje 
med tidigare forskning som funnit att NA har samband med olika typer av ohälsa (Brief et al., 
1988; Chen & Spector, 1991). Hypotes 3, vilken utgick ifrån att NA dämpar sambanden 
mellan rättvisefaktorerna och psykologisk ohälsa, fick delvis stöd. Med anledning av att 
rättvisefaktorerna inte uppnådde signifikansnivån i regressionsanalysen bör detta resultat dock 
tolkas med försiktighet. 
 
Att rättvisefaktorerna inte uppnådde signifikansnivån i hypotes 1 kan bero på att få individer 
besvarade enkäterna vilket orsakade låg power i analysen. Låg svarsfrekvens var delvis 
förväntat, dock inte i denna utsträckning, då det både i följebrevet och i enkäten framfördes att 
endast de som haft möjlighet att förhandla kring sin lön skulle besvara och returnera enkäten. 
Detta var nödvändigt då studien var begränsad till att undersöka just de effekter orättvisa 
löner och löneförhandlingar har. De individer med löner som satts utan ett formellt 
lönesamtal, exempelvis löner som styrts av företagsinterna policies eller avtal, var därmed 
inte av intresse för studien. En annan förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara att 
någon ersättning för deltagandet ej utgick samt att enkäterna skickades hem till 
undersökningsdeltagarna. Eventuellt hade en utdelning av enkäterna på 
undersökningsdeltagarnas arbetsplatser gett en högre svarsfrekvens. Detta var dock inte 
möjligt då underlaget bestod av medlemmar i ett fackförbund (SIF) som var utspridda på en 
rad olika arbetsplatser över hela landet. 
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Även rättvisefrågornas fokus kan ha bidragit till att hypotes 1 ej fick stöd. I tidigare studier 
har försöksledarna vanligtvis valt att formulera frågor kring allmänna förhållanden på 
arbetsplatsen (exempelvis Francis & Barling, 2005; Tepper, 2001). I föreliggande studie lades 
istället fokus på två specifika företeelser; individens lön och den löneförhandling som legat 
till grund för denna lön. En möjlighet är att även om individen anser sig ha orättvis lön eller 
att hon blivit orättvist behandlad under löneförhandlingen så är detta ett så pass marginellt 
problem att det inte orsakar några långvariga hälsoproblem eller utmattning. Istället är det 
kanske som Tepper (2001) menar, att det är en kombination av olika orättvisa förhållanden 
som leder till den typ av utmattning som består under en längre tid. Att en orättvis lön och 
löneförhandling kan vara av vikt framträder dock som rimligt om man tar i beaktande att lön 
är något individen har som ersättning för sin insats i arbetet under en längre tidsperiod. Är 
individen missnöjd med sin lön kan det även vara möjligt att omständigheterna kring 
löneförhandlingen, om även denna upplevs som orättvis, gör sig påmind efter en längre tid. 
Det bör dock betonas att detta endast är spekulationer som föreliggande studie ej besvarar. 
 
Även om det i föreliggande studie inte gick att påvisa några huvudeffekter av 
rättvisefaktorerna kvarstår frågan huruvida dessa faktorer samverkar för att predicera 
psykologisk ohälsa. Interaktionseffekter mellan rättvisefaktorerna och samband med olika 
typer av psykologisk ohälsa har undersökts i två tidigare i studier där motstridiga resultat 
framkommit. Tepper (2001) rapporterar att en kombination av låga nivåer av distributiv- och 
procedural rättvisa hör samman med de högsta nivåerna av utbrändhet, ängslighet och 
depression. Francis och Barling (2005) kom dock till en annan slutsats i sin studie där de 
endast fann huvudeffekter av rättvisefaktorerna på psykologisk ohälsa. Att undersöka 
eventuella interaktionseffekter låg utanför ramen för denna studie men uppmuntras för 
framtida forskning. 
 
En annan möjlighet är att en hopslagning av rättvisefaktorerna till ett generellt rättviseindex är 
fruktbart då specifika företeelser, som i detta fall löner och löneförhandlingar, undersöks. En 
eventuell hopslagning till en enfaktoriell modell över organisationsrättvisa ger dock en mindre 
nyanserad bild av vilka lönerelaterade rättvisefaktorer som orsakar psykologisk ohälsa och 
valdes i föreliggande studie bort till förmån för den fyrfaktoriella modellen. Resultatet ger 
emellertid indikationer på att en rättvisemodell med färre faktorer hade varit bättre lämpad då 
rättvisefaktorerna visades vara starkt korrelerade med varandra. Korrelationer i föreliggande 
studie var betydligt starkare än de Colquitt (2001) rapporterar i sin studie, och en möjlig 
anledning till detta kan vara formuleringarna av rättvisefrågorna. Lön och löneförhandling 
avser ett relativt begränsat område och rent spekulativt bör detta betyda något högre 
korrelationer mellan rättvisefaktorerna än om frågorna istället varit formulerade kring mer 
generella förhållanden på arbetsplatsen. Detta påstående motsägs dock delvis i en opublicerad 
C-uppsats från Stockholms universitet där Morency (2005) använde Colquitts fyrfaktoriella 
rättvisemodell i ett annat kontext men med motsvarande formuleringar som i föreliggande 
studie (d.v.s. fokus på lön och löneförhandling). Även i denna studie framkom betydligt 
svagare korrelationer mellan rättvisefaktorerna än i föreliggande studie (Morency, 2005). 
 
Dessa starka korrelationer mellan rättvisefaktorerna kan även vara orsak till att faktorn 
informativ rättvisa framträdde som en positiv icke-signifikant prediktor av psykologisk ohälsa 
medan de övriga rättvisefaktorerna uppvisade negativa betavikter. Korrelationerna mellan 
rättvisefaktorerna kan även förklara den oväntade vändningen i den multipla 
regressionsanalysens andra steg där betavikten för procedural rättvisa ändrades från negativ 
till positiv. 
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Inom den organisationspsykologiska forskningen föreligger viss oenighet gällande antalet 
rättvisefaktorer (Colquitt et al. 2001), och även om Colquitts (2001) faktoranalyser ger 
indikationer på att en modell med fyra faktorer är bäst lämpad bör denna modell vara föremål 
för ytterligare granskning. De starka korrelationerna mellan rättvisefaktorerna i föreliggande 
studie, inte minst den mellan procedural- och interpersonell rättvisa samt den mellan 
interpersonell- och informativ rättvisa, ger närmast associationer till en modell med två eller 
tre faktorer. Att interpersonell- och informativ rättvisa skulle uppvisa starka korrelationer 
sinsemellan var förvisso inget oväntat med hänsyn till tidigare forskning som slagit samman 
dessa två faktorer till interaktionell rättvisa (Bies, 2001; Colquitt et al., 2001). Att procedural- 
och interpersonell rättvisa var starkast korrelerade var dock inte väntat och ger närmast 
kopplingar till tvåfaktormodellen över organisationsrättvisa med en uppdelning i distributiv- 
och procedural rättvisa, där den sistnämnda faktorn även inkluderar informativ- och 
interpersonell rättvisa (Colquitt, 2001). 
 
Ett problem med självrapporterade studier som Spector (1994) lyfter fram är det med 
bakomliggande variabler som kan orsaka skensamband mellan de beroende och oberoende 
variablerna. Ett exempel på en sådan omdiskuterad variabel är NA som under slutet på 1980-
talet började ses som en störande faktor som förstärker sambanden mellan stressorer och 
utmattning i självrapporterade studier (Brief et al., 1988). Att statistiskt kontrollera för NA i 
stressmodeller kom att bli vanligt förekommande (Brief et al., 1988; Chen & Spector, 1991; 
Spector, 2000). Detta synsätt har senare blivit kritiserat av Spector (2000) som menar att man 
med detta tar bort en viktig del av den varians stressorerna förklarar i ohälsovariabeln. I 
föreliggande studie användes istället ett upplägg med en analys uppdelad i två steg där NA 
inte användes som kontrollvariabel utan som en separat stressor som förväntades överlappa 
sambanden mellan rättvisefaktorerna och psykologisk ohälsa. Styrkan med denna modell är 
att den tar hänsyn till såväl interna som externa faktorer som Lazarus interaktionistiska syn på 
”stress” förespråkar (Furnham, 1997) utan att riskera att ta bort stressorernas 
(rättvisefaktorerna) varians i den beroende variabeln (psykologisk ohälsa). 
 
För att mäta NA användes i föreliggande studie Watson med kollegors (1988) PANAS-skala, 
vilken visades ha ett lågt medelvärde och låg standardavvikelse samt vara snedfördelad. Detta 
kan givetvis bero på att undersökningsdeltagarna faktiskt hade personligheter präglade av 
relativt låga nivåer av NA, men det kan även bero på frågornas uppbyggnad och 
formuleringar som kan uppfattas vara av känslig karaktär. Översättningen till svenska av den 
engelska originalversionen av PANAS-skalan kan ha inverkat på det sätt som deltagarna 
besvarade frågorna. 
 
Staw med kollegor (1986) har i en longitudinell studie visat att individer med höga NA-
värden som unga upplever sig mer missnöjda än andra med sina arbeten som äldre. I 
föreliggande studie användes istället en tvärsnittsdesign där data endast samlats in vid ett 
tillfälle, vilket enligt Spector (1994) kan orsaka svårigheter att fastställa de kausala samband 
som råder. Den multipla regressionsanalysen visade förvisso att NA predicerar psykologisk 
ohälsa, men detta kan utifrån Spectors (1994) artikel även betyda att det är individens 
psykologiska ohälsa som orsakar NA. Resultatet bör alltså tolkas med viss försiktighet.  
 
Tidigare studier har antingen fokuserat på anställda inom ett specifikt företag (exempelvis 
Francis & Barling, 2005; Zohar, 1995) eller anställda på olika arbetsplatser (exempelvis Judge 
& Colquitt, 2004; Tepper, 2001). Föreliggande studie använde ett brett underlag med IT-
anställda fackmedlemmar (SIF) inom ett stort antal företag utspridda över hela Sverige. Detta 
ger ett intressant resultat då fokus läggs på IT-branschen och inte på ett specifikt företag eller 



 16 

en viss enhet på ett företag. Urvalskriteriet som användes i denna studie kan dock upplevas 
som inkonsekvent med tidigare forskning. Att lika många män som kvinnor valdes ut och att 
dessa vidare delades upp i två grupper baserat på deras månadslön beslutades i samråd med en 
statistiker på SIF. Detta med bakgrund i att ett vanligt stratifierat urval baserat på kön 
väntades resultera i ett lågt antal kvinnor. Att individerna därefter valdes ut baserat på 
lönenivå gjordes med hänsyn till forskning som visat att lönenivån inverkar på individens 
upplevelser av procedural rättvisa (Elovainio et al., 2002). Detta urval gör det förvisso svårt 
att generalisera huruvida SIF-medlemmars psykologiska ohälsa påverkas av orättvisa löner 
och löneförhandlingar, men detta var heller inte syftet med denna studie. Syftet var istället att 
sträva efter ett resultat som lättare går att generalisera till IT-anställda i allmänhet. 
 
Sammanfattningsvis var distributiv-, procedural- och interpersonell rättvisa måttligt men 
signifikant negativt bivariat korrelerade med psykologisk ohälsa. Den låga svarsfrekvensen 
orsakade dock problem med låg power i analysen och dessa faktorer visades ej vara 
signifikanta prediktorer av psykologisk ohälsa. NA var emellertid en stark prediktor av 
psykologisk ohälsa och studien ger indikationer på att NA dämpar sambanden mellan 
distributiv-, interpersonell-, informativ rättvisa och psykologisk ohälsa. De styrkor som lyfts 
fram i föreliggande studie är bland annat modellen som tar hänsyn till NA utan att kontrollera 
för denna variabel, samt urvalet där individer från olika företag inom IT-branschen ingått. 
Andra positiva aspekter är att detta är den första studie internationellt som undersökt 
sambanden mellan de specifika upplevelserna av orättvisa löner och löneförhandlingar och 
psykologisk ohälsa, samt den första svenska studie som undersökt sambanden mellan 
organisationsrättvisa och psykologisk ohälsa. Utöver detta har även upplägg för framtida 
forskning föreslagits i denna avslutande diskussion. Den fyrfaktoriella rättvisemodellen bör 
exempelvis vara föremål för fortsatt granskning med faktoranalyser då rättvisefaktorerna 
visades vara starkt korrelerade, och studier av interaktionseffekter mellan rättvisefaktorerna är 
både en logisk och intressant uppföljning av denna studie. 
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