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Så kallad organisatorisk rättvisa kan påverka anställdas 

arbetstillfredställelse och arbetsprestationer. Syftet med denna 

deskriptiva studie var att få en större förståelse för hur organisatorisk 

rättvisa upplevs av individer på arbetsmarknaden idag. Totalt deltog 

14 personer, åtta kvinnor och sex män, i denna kvalitativa studie som 

bestod av semi-strukturerade intervjuer. Intervjumaterialet 

transkriberades för att sedan struktureras genom en tematisk analys. 

Resultatet visade att organisatorisk rättvisa kan upplevas som svårt att 

uppnå då det är kontext- och personberoende men att rättvisa bland 

annat kan skapas genom att alla anställda behandlas lika samt att alla 

får vara delaktiga i beslutsfattande och i sociala sammanhang. 

Resultatet visade även att upplevelsen av orättvisa inom en 

organisation kan få stora negativa konsekvenser så som ilska, misstro 

och sämre prestation. Deltagarnas upplevelser av organisatorisk 

rättvisa överensstämde med liknande forskning gjord på 

ämnesområdet. 

 

 

Organisatorisk rättvisa är ett välkänt begrepp inom organisationspsykologisk forskning 

men hur människor upplever rättvisa skiljer sig åt beroende på deras tidigare 

erfarenheter och kognitiva scheman. All ny perceptuell input analyseras och jämförs 

med redan existerande minnen i hjärnan för att skapa minnesbilder som kallas för 

scheman (Bartlett, 1932). Ett schema definieras i Psykologilexikon som “en sensorisk-

motorisk struktur som formar sättet att uppfatta och reagera på likartade företeelser och 

situationer. Ett schema är ett medfött eller inlärt sätt att reagera på vissa stimuli, 

neurofysiologiskt tack vare kopplingar mellan mönster i motoriska och sensoriska 

områden av hjärnbarken” (Egidius, 2008). Ibland skapas helt nya scheman men oftast 

förvrängs eller förenklas information i hjärnan för att passa in i redan existerande 

scheman. Detta är anledningen till att individer kan uppleva händelser på helt olika sätt 

(Bartlett, 1932). Ett exempel på detta är talesättet “skönheten ligger i betraktarens öga”. 

Minnesbilder, tankar och känslor som förknippas med vissa upplevelser kommer 

troligtvis att plockas fram och användas på samma sätt när en individ utsätts för 

situationer som liknar varandra. Till exempel kan en individ uppleva en situation som 

rättvis medan en annan kan uppleva den som orättvis. Sedan mitten av 1900-talet har 

den vetenskapliga forskningen kring begreppet organisatorisk rättvisa blivit allt 

vanligare och mer uppmärksammat (Greenberg & Colquitt, 2005). Anledningen till 

detta är att fler och fler studier visar på att upplevelsen av organisatorisk rättvisa kan få 

positiva och negativa konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare. En studie 

gjord av Aryee, Budhwar och Chen (2002) visade att rättvisa på arbetsplatser skapar 

förtroende för organisationen och dess ledare vilket i sin tur skapar 

arbetstillfredsställelse och bra arbetsprestationer.  Flera studier visar även att en rättvis 

behandling av anställda kan leda till att de anställda är mer benägna att följa 

organisationens regler, visa större samvetsgrannhet och bete sig mindre egoistiskt 
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gentemot andra (Cohen-Charash & Spector, 2001). När en organisation istället upplevs 

som orättvis kan det leda till negativa konsekvenser så som känslor av ilska och 

irritation gentemot organisationen samt en negativ attityd gentemot cheferna (Cohen-

Charash & Spector, 2001). Tidigare studier har även visat att vilket fokus 

organisationen har på rättvisa har betydelse för organisationens resultat (Liao & Rupp, 

2005). Ledarfokuserad rättvisa kan förutspå organisationsinriktade resultat oftare än vad 

organisationsfokuserad rättvisa kan förutspå ledarinriktade resultat (Liao & Rupp, 

2005). Alltså verkar det som att en rättvis ledare kan påverka organisationens 

prestationer mer än vad en rättvis organisation kan påverka ledarens prestationer. Liao 

och Rupps studie bekräftar därmed ledarens betydelse för organisatorisk rättvisa. 

 

Ju mer forskning som genomförs kring organisatorisk rättvisa desto tydligare blir vikten 

av att upprätthålla en rättvis organisation. Det finns dock än idag ingen enhetlig 

definition av begreppet. Ordet rättvisa (eng. justice) kommer ursprungligen från det 

latinska ordet Iusti´tia som betyder rätt eller rättfärdighet (Nationalencyklopedin, 2013). 

Den första som började analysera begreppet rättvisa var Aristoteles, han skiljde mellan 

distributiv och kompensatorisk rättvisa (Nationalencyklopedin, 2013). Detta kom sedan 

att utvecklas till ett nytt begrepp, organisatorisk rättvisa, som vanligtvis delas in i tre 

olika delar: distributiv, procedurmässig och interaktionell rättvisa (Greenberg & 

Colquitt, 2005). 

 

Distributiv rättvisa (eng. distributive justice) har att göra med vilka utfall och vilken 

tilldelning som en person får från en viss handling (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 

2007). Distributiv rättvisa handlar om att anställda inom en organisation inte alltid 

behandlas lika, detta gäller både innan och under pågående anställning. De anställda kan 

till exempel fundera över om de får rättvisa löner, förmåner, utvecklingsmöjligheter 

eller andra resurser. Distributivt rättvist är det när den högst kvalificerade anställde blir 

befordrad medan det är distributivt orättvist när den anställde som är bästa kompis med 

chefen blir befordrad (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007). Teorier som berör 

distributiv rättvisa är bland annat Homans utbytesteori (eng. Fairness in Social 

Exchanges) och Adams Equity Theory (Greenberg & Colquitt, 2005). Homans teori 

syftar på en interaktion mellan minst två individer där det sker någon form av 

ömsesidigt utbyte. Homans menar att allt handlande bygger på en förväntan om att få 

något tillbaka (Greenberg & Colquitt, 2005). Det kan till exempel vara att om en 

anställd arbetar övertid så förväntar sig denne att antingen få gå hem tidigare en annan 

dag eller få lite extra betalt i gengäld. Ett annat exempel skulle kunna vara att om en 

person hjälper en främling på gatan så förväntar sig personen att få ett tack eller någon 

annan form av socialt godkännande tillbaka (Greenberg & Colquitt, 2005). Homans 

märkte även att människor över tid lärde sig vad de kunde förvänta sig att få ut från 

olika typer av utbyten. Människan skapar alltså utifrån sina erfarenheter mentala 

scheman som kan vara till hjälp när en person försöker avgöra vad som kan förväntas 

vid ett utbyte (Greenberg & Colquitt, 2005). Dessa mentala scheman skapar en bild av 

vad som är ett normativt utbyte och fungerar som referensramar inför framtida utbyten 

(Greenberg & Colquitt, 2005). Till exempel så kanske personen som hjälpte en främling 

på gatan inte fick något tack eller det sociala godkännandet som förväntades, nästa gång 

en främling ser ut att behöva hjälp så kanske personen istället väljer att bara gå förbi. 

Homans menar även att individer i ett utbyte är väldigt känsliga för om en part får ut 

mer av utbytet än någon annan. Om utbytet inte följer vad som normativt kan förväntas 
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så riskerar individen att uppleva sig som orättvist behandlad vilket kan resultera i att 

individen försöker få till ett nytt utbyte (Greenberg & Colquitt, 2005). Adams som 

vidareutvecklade Homans utbytesteori menar i sin tur att denna form av rättvisa är något 

psykologiskt medfött hos människor (Greenberg & Colquitt, 2005). Adams var en av 

dem första som kopplade rättvisa till arbetspsykologin och hans Equity Theory ser 

distributiv rättvisa som ett förhållande mellan insats och utfall. Individer jämför sin egen 

insats i arbetet med andras för att säkerställa att det egna utfallet blir likvärdigt. En 

insats kan till exempel vara utbildning, intelligens, erfarenhet och ålder. Ett utfall skulle 

kunna vara lön, förmåner, information eller status (Greenberg & Colquitt, 2005). Om 

individen anser att sitt eget utfall blivit mindre eller större än de som har likvärdiga 

insatser kan det uppstå en psykisk stress som motiverar individen att försöka uppnå 

balans. Vid för stora utfall jämfört med insatsen kan det leda till skuldkänslor, ett för 

litet utfall kan i sin tur leda till känslor av frustration och ilska (Greenberg & Colquitt, 

2005). Ett konkret exempel skulle kunna vara att den som upplever sig vara underbetald 

minskar sina arbetsinsatser med en korresponderande mängd (Cropanzana, Bowen & 

Gilliland, 2007). 

 

Procedurmässig rättvisa (eng. procedural justice) handlar om att fastställa principer och 

regler för hur specifika processer inom organisationen ska fungera (Cropanzana, Bowen 

& Gilliland, 2007). Processer ska tillämpas konsekvent på samtliga individer inom 

organisationen utan att gå utanför etikens gränser. En procedurmässigt rättvis process är 

öppen för granskning och även möjlig att förbättra om så anses lämpligt (Cropanzana, 

Bowen & Gilliland, 2007). Till exempel bör alla ha samma möjligheter till anställning 

vid en rekrytering samt att det finns fasta regler för bonussystem och lönesättning. 

Studier om strategisk planering gjorda av Kim och Mauborgne (1991; 1993) visade att 

när chefer anser att organisationens huvudkontor använder rättvisa planeringsprocesser 

ökar chefernas acceptans och stöd till de bestämda planerna. Studierna visade även att 

cheferna fick en ökad tillit till sina ledare och visade ett större engagemang till sina 

underanställda. En annan studie gjord av Elovainio, Kivimäki och Helkama (2001) 

visade att procedurmässig rättvisa kan ha positiva effekter på de anställdas hälsa. Detta 

genom att de anställda får påverka organisationens beslutsfattande processer. Människor 

är mer benägna att bedöma en process som rättvis om de själva får vara med och 

kontrollera samt påverka beslutsprocessen (Thibaut & Walker, 1975). Detta kan 

sammankopplas med hälsa genom den identitets-baserade gruppvärderingssmodellen 

(Tyler, 1989; 1994). Modellen går ut på att individer som uppmärksammas och får 

uttrycka sina åsikter kan känna en större gemenskap till både gruppen och ledaren vilket 

påverkar känslan av kontroll över beslutsprocessen. Positiva känslor som kan uppstå 

genom detta är katarsis (att få avreagera sig och få utlopp för sina känslor) samt 

gruppstolthet vilket ofta hör samman med goda sociala relationer mellan individer och 

beslutsfattare (Tyler, 1989; 1994). Att kunna kontrollera och påverka sina 

arbetsuppgifter kan ha en dämpande effekt på till exempel jobbrelaterad stress. 

(Karasek, 1979). 

 

Interaktionell rättvisa (eng. interactional justice) belyser lämpligheten i hur den 

anställde behandlas av auktoritära figurer och av jämnlika (Cropanzana, Bowen & 

Gilliland, 2007). Interaktionell rättvisa delas oftast in i två olika dimensioner, 

mellanmänsklig rättvisa och informativ rättvisa. Mellanmänsklig rättvisa (eng. 

interpersonal justice) handlar om att bli behandlad med respekt och värdighet i sociala 
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situationer på arbetet (Colquitt, 2001). Mellanmänsklig rättvisa handlar även om vilka 

förklaringar som ges angående varför och hur beslut fattas (Liao & Rupp, 2005). Inom 

denna dimension av rättvisa dominerar Bies teori “Fairness in Interpersonal Treatment” 

som grundar sig i fyra regler som berör mellanmänsklig rättvisa (Greenberg & Colquitt, 

2005). Dessa regler är sanningsenlighet (öppenhet, ärlighet och transparens inom 

organisationen), rättfärdigande (att ledarna kan ge rimliga förklaringar för sina beslut), 

respekt (ledare ska behandla alla individer på ett värdigt sätt) och anständighet (att 

behandla människor på ett anständigt sätt när det gäller till exempel etnicitet, sexualitet 

och religion) (Greenberg & Colquitt, 2005). Informativ rättvisa (eng. informational 

justice) handlar om att få tillgång till sann och adekvat information (Cropanzana, 

Bowen & Gilliland, 2007). Den informativa rättvisan handlar alltså om information 

framställs på ett lämpligt sätt mellan exempelvis chefer och anställda. Det handlar även 

om hur kommunikationen sker samt på vilket sätt den förs fram (Cropanzana, Bowen & 

Gilliland, 2007). Trots att informativ och mellanmänsklig rättvisa har visat sig vara 

relaterade till varandra finns tillräckligt stora skillnader för att de bör vara uppdelade i 

två dimensioner (Colquitt, 2001).  

 

Ovan nämns att organisatorisk rättvisa kan upplevas olika beroende på varje individs 

psykologiska reaktioner som är byggda av tidigare liknande upplevelser. Det är dock 

inte enbart subjektiva upplevelser som avgör den organisatoriska rättvisan i Sverige. 

Fastställda lagar och kollektiva regler har skapat en grundläggande rättvisa på den 

svenska arbetsmarknaden och utan dessa hade organisationers syn på rättvisa troligtvis 

sett annorlunda ut i dagens läge. Arbetarrörelsen i Sverige har genom sin långa och 

händelserika historia haft en stor påverkan på hur organisatorisk rättvisa ser ut i Sverige 

idag. Sveriges första fackförening, Typografiska föreningen, bildades 1846 (Hirdman, 

1979) och sen dess har fackföreningarna blivit allt fler och fått ett större inflytande. 

Några viktiga historiska händelser i den svenska arbetarrörelsen som har format hur den 

svenska arbetsmarknaden ser ut idag är bland annat decemberkompromissen 1906 

mellan Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). 

Decemberkompromissen ledde till att lönetagare fick rätt att organisera sig och träffa 

kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna fick rätten att leda och 

organisera arbetet samt att fritt anställa och säga upp anställda (Hirdman, 1979). År 

1938 infördes Saltsjöbadsavtalet som bland annat innebar att konflikter ska lösas av 

parterna utan inblandning av regeringen. Lagen om anställningsskydd infördes år 1974 

och år 1977 infördes lagen om medbestämmande i arbetslivet. Fackföreningarna i 

Sverige har även legat bakom införandet av allmän sjukförsäkring, betald semester och 

40 timmars arbetsvecka (Hirdman, 1979). Arbetarrörelsens inflytande på hur 

organisatorisk rättvisa har kommit att se ut i Sverige går knappast att ifrågasätta. Dock 

så har en negativ trend visat sig de senaste 15 åren då antalet lönetagare som omfattas 

av ett kollektivavtal har minskat från 94 procent år 1995 till 88 procent år 2011 

(Kjellberg, 2013). 

 

Organisatorisk rättvisa i Sverige berörs även till viss del av lagstiftningen, bland annat 

genom Diskrimineringslagen, lagen om anställningsskydd och lagen om 

medbestämmande i arbetslivet. Diskrimineringslagen har som syfte att “motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (DiskL. (2008:567). 1 
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kap 1 §). Lagen är tvingande (DiskL. (2008:567). 1 kap 3 §) och avser direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera (DiskL. (2008:567). 1 kap 4 §). Som arbetsgivare är du 

enligt Diskrimineringslagen även skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

om “en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller 

sexuella trakasserier” (2 kap 3 §). Med detta kan Diskrimineringslagen ses som en 

definiering av vad som är en orättvis behandling av en arbetstagare, dock enbart om 

behandlingen grundar sig utifrån någon av diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För att ett uppträdande 

ska kunna klassas som trakasserier måste uppträdandet, enligt Diskrimineringslagen, 

kränka någons värdighet och även ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

(DiskL. (2008:567). 1 kap 4 §). Då till exempel inte ekonomisk situation eller utseende 

nämns som en diskrimineringsgrund är det, enligt Diskrimineringslagen, alltså inte 

diskriminering att neka en anställd från att gå en internutbildning med motivationen att 

den anställde är för fattig eller för ful. Med detta i åtanke kan det därför konstateras att 

Diskrimineringslagen fungerar som ett skydd mot orättvisa men enbart till viss del. Värt 

att nämna är även att Diskrimineringslagen håller ett stort fokus på arbetsgivarens 

ansvar. Även om det står att “arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva 

åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet” (DiskL. (2008:567). 

3 kap 1 §) så ligger det största ansvaret hos arbetsgivaren. 

 

Lagen om anställningsskydd berör bland annat hur en anställning ska upptas och 

avslutas (LAS (1982:80)). Lagen har som primärt syfte att skydda arbetstagare då 

tillämpning av lagen undantas om arbetstagaren “med hänsyn till arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning” (LAS 

(1982:80). 1 §). Lagens skydd gäller alltså inte för högt uppsatta chefer eller 

styrelsemedlemmar. Som ett exempel så får en arbetstagare inte sägas upp utan saklig 

grund (LAS (1982:80). 7§) så vidare arbetstagaren inte anses ha företagsledande eller 

jämförlig ställning. Lagen om anställningsskydd är tvingande (LAS (1982:80). 2 §. 2 st) 

men kan inskränkas till viss del genom kollektivavtal (LAS (1982:80). 2 §. 3 st). Till 

exempel så kan turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosättas 

helt genom ett kollektivavtal (LAS (1982:80). 2 §. 3 st). Något som är viktigt att 

anmärka angående lagen om anställningsskydd är att lagen tydligt bekräftar att 

arbetstagarorganisationerna kan ha en stark påverkan på den organisatoriska rättvisan. 

 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare gällande föreningsrätt, förhandlingsrätt, rätt till information, kollektivavtal, 

medbestämmanderätt genom kollektivavtal, fredsplikt, medling och skadestånd (MBL 

(1976:580)). Det kan ses tydliga kopplingar mellan den så kallade informativa rättvisa 

och lagen om medbestämmande i arbetslivet. Bland annat så säger lagen att: 

 

“Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till 

vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet 

utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för 

personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen 

tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör 

arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att 
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tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till 

arbetsgivaren” (MBL (1976:580). 19 §. 1 st). 

 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet tyder på att det är viktigt för arbetstagare att få 

tillgång till lämplig information. Precis som lagen om anställningsskydd är lagen om 

medbestämmande i arbetslivet tvingande men kan inskränkas till viss del genom ett 

kollektivavtal (MBL (1976:580). 4 §). Detta bekräftar återigen 

arbetstagarorganisationernas inflytande på den organisatoriska rättvisan. 

Sammanfattningsvis kan det även konstateras att lagen om medbestämmande i 

arbetslivet precis som Diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd har stort 

fokus på att skydda arbetstagaren från arbetsgivaren och på att poängtera arbetsgivarens 

ansvar och plikt. 

 

Organisatorisk rättvisa kan alltså definieras på olika sätt, både genom teorier och genom 

lagstiftning. Som tidigare nämnts har forskning visat att en brist av organisatorisk 

rättvisa kan få stora konsekvenser båda för arbetstagare och arbetsgivare. Det är därför 

viktigt att ha en förståelse för vad begreppet kan innebära och hur det kan upplevas. 

Syftet med denna deskriptiva studie är att få en större förståelse för hur organisatorisk 

rättvisa upplevs av individer på arbetsmarknaden idag. En ökad förståelse för hur 

organisatorisk rättvisa kan upplevas gör förhoppningsvis arbetet mot att uppnå en rättvis 

organisation lättare.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt valdes 14 deltagare, åtta kvinnor och sex män, ut till att delta i denna studie. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 23-59 år med en medelålder på 41,6 år (s=13,49). 

Antal år av arbetslivserfarenhet varierade mellan 3-40 år med ett medelvärde på 20,86 

år (s=13,17). Deltagarna hade en stor bredd och variation i arbetslivserfarenhet. De hade 

erfarenhet i allt från bank och finans, vårdbranschen, fordonsbranschen, 

försäkringsbranschen, Human Resource och bostadsbranschen till IT-sektorn, juridik, 

industri, läkemedelsbranschen, livsmedelsbranschen, säkerhetsbranschen, resebranschen 

och servicebranschen. Vid intervjutillfället arbetade tio av deltagarna inom den privata 

sektorn och fyra inom den offentliga sektorn. Det fanns även en stor variation gällande 

utbildningsnivå hos deltagarna från gymnasieutbildning till yrkesutbildning och 

universitetsutbildning. Åtta av deltagarna var bosatta i en större svensk stad och en 

deltagare var bosatt i en större norsk stad. De resterande fem deltagarna var bosatta i 

mellanstora och mindre städer i Sverige. 

 

Datainsamling 

Kriteriet för urvalet var att deltagarna i studien skulle ha någon form av 

arbetslivserfarenhet. De flesta av deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. En 

önskan var dock att få så stor spridning i urvalet som möjligt och därför handplockades 

vissa deltagare utefter deras kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Samtliga deltagare 

kontaktades initialt via e-post eller telefon. För att samla in data gjordes semi-

strukturerade intervjuer med deltagarna. Samtliga intervjuer inleddes med fyra 

bakgrundsfrågor gällande ålder, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. 
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Intervjuerna följde den så kallade tratt-tekniken där de första frågorna var breda och 

öppna frågor angående hur deltagarna upplever organisatorisk rättvisa. Sedan ställdes 

mer specifika frågor om ämnet för att fånga upp det som deltagarna ännu inte berört (för 

intervjuguide, se appendix). På detta sätt framgick det som deltagarna spontant nämnde 

om ämnet samtidigt som en täckande bild av organisatorisk rättvisa kunde ges. Samtliga 

intervjuer genomfördes på enskild plats som hade överenskommits mellan deltagare och 

intervjuare. Fem intervjuer genomfördes i hemmiljö och fem genomfördes på 

deltagarnas arbetsplatser. Resterande intervjuer skedde via Skype. Intervjuernas längd 

varierade mellan 10-45 minuter. Majoriteten av intervjuerna var mellan 30-45 minuter, 

dock var två av intervjuerna mellan 10-15 minuter. Alla deltagare informerades om att 

intervjuerna spelades in. Vetenskapsrådets regler angående etik har följts. 

 

Analys 

Efter datainsamlingen transkriberades materialet. Då vi hade utfört sju intervjuer 

vardera transkriberade vi varandras intervjuer. Efter genomförd transkribering gjordes 

en tematisk analys av materialet (Langemar, 2008). Vi började med att markera ord och 

meningar som berörde deltagarnas upplevelser av organisatorisk rättvisa. Det var till 

exempel ord som hierarki, utveckling, beslutsfattande och lön. Markeringarna 

kopierades till ett separat dokument där de jämfördes och grupperades. Gruppernas 

innebörd analyserades och resulterade i åtta olika faktorer som återfinns som 

huvudrubriker i resultatdelen nedan. 

 

 

Resul tat  

 

Som tidigare forskning har visat verkar upplevelsen av organisatorisk rättvisa kunna ge 

både positiva och negativa konsekvenser. Deltagarna i denna studie bekräftar den bilden 

genom sina upplevelser. En deltagare upplevde att en rättvis behandling gällande 

delaktighet på arbetsplatsen kan påverka motivationen positivt. Deltagarna nämnde även 

andra positiva konsekvenser av organisatorisk rättvisa så som större ansvarstagande, 

bättre arbetsprestationer och en trivsammare arbetsmiljö. I en orättvis organisation har 

deltagarna dock upplevt negativa konsekvenser. Exempelvis kan en orättvis behandling 

från chefen eller brist på delaktighet tillslut leda till att den anställde säger upp sig, detta 

har några av deltagarna själva upplevt. Organisatorisk orättvisa kan även leda till 

känslomässiga konsekvenser. Några deltagare beskrev att när de upplevde orättvisa på 

arbetsplatsen kände de sig missnöjda och tappade tilltro till organisationen. Andra 

deltagare nämnde även ilska, nedstämdhet och utbrändhet som konsekvenser av upplevd 

organisatorisk orättvisa. Under intervjuerna gavs många olika upplevelser av 

organisatorisk rättvisa, några upplevelser var väldigt känslosamma och andra lite mer 

allmänna. Trots att många av deltagarna innan intervjuerna påstod att de inte visste så 

mycket om organisatorisk rättvisa så hade de flesta ändå mycket att säga om ämnet. En 

sammanställning av deltagarnas upplevelser av organisatorisk rättvisa görs nedan. 

 

Kontext- och personberoende 

De inledande frågorna till deltagarna angående organisatorisk rättvisa handlade om 

själva begreppet och vad det skulle kunna innebära. Svaren blev ofta till en början lite 

frågande och trevande, några var osäkra och hade aldrig hört eller reflekterat över 

begreppet tidigare. När deltagarna fick en mer utförlig förklaring av begreppet genom 
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att en koppling till orättvisa gjordes blev det lite tydligare. Fortfarande tyckte deltagarna 

att det var svårt att säga vad begreppet organisatorisk rättvisa innebär i allmänhet då 

detta uppfattas som något brett, djupt och subjektivt. På grund av detta hade också de 

flesta av deltagarna svårt att tro att en organisation kan bli helt rättvis eftersom 

uppfattningen om organisatorisk rättvisa är så individuell. Att tillåta olikheter inom 

organisationen, kunna acceptera att vi är individer och inse att begreppet kan uppfattas 

på olika sätt verkade dock vara en bra start för att kunna uppnå en så rättvis organisation 

som möjligt. 

 

“Är det rättvist att vi delar den här tårtan i exakt lika stora delar så att alla får exakt 

samma storlek? Eller är det rättvist att jag som faktiskt vill ha en mindre bit får en 

mindre bit medan någon som vill ha en större bit får en större bit? Jag tycker inte ens 

om tårtan ska jag ta en bit ändå?” 

 

Organisationens kontext har visat sig spela en stor roll när det gäller hur rättvisan 

uppfattas. Dels hur stor organisationen är men även själva arbetsmiljön kan påverka 

rättvisan. Om de anställda känner sig allmänt missnöjda med organisationen, till 

exempel om det är dålig stämning eller om de är omotiverade, kan även detta påverka 

hur rättvisan uppfattas. Det som kan verka orättvist i en organisation kan ses som 

rättvist i en annan. En av deltagarna gav ett bra exempel: Om en avdelning på ett företag 

får tårta till fredagsfika för att chefen tycker att de har presterat bra kan detta uppfattas 

av kollegor på andra avdelningar på olika sätt. I en organisation där allmänt missnöje 

råder kan detta bli “droppen som får bägaren att rinna över” och skapa stora protester 

eller avundsjuka. I en organisation där de anställda känner sig nöjda och rättvist 

behandlade kan en tårta ses som en belöning och de anställda kan glädjas åt sina 

kollegors framgång. Alltså kan organisationens kontext och allmänna arbetsmiljö 

påverka hur rättvisa uppfattas och gränsen för vad som är orättvist kan förflyttas.  

 

“Ja, det är ju olika från företag till företag. Det finns det liksom inget rätt eller fel svar 

på.” 

 

Organisationens relation till sin omgivning, till exempel till sina kunder, kan enligt en 

av deltagarna påverka rättvisan. Deltagaren menade att de anställda vill känna att de är 

rättvisa mot sina kunder, att de har ett bra kundfokus. Vid en bra relation till kunderna 

verkar de anställda kunna känna att de gör ett rättvist arbete. Deltagaren upplevde att det 

var vanligt med alltmer fokus på interna problem inom organisationer istället för “de på 

andra sidan” vilket resulterade i att slutprodukterna mot dem blev sämre. På så sätt 

upplevdes en orättvisa från företaget gentemot kunderna då deltagaren visste att 

organisationen hade kunnat prestera bättre om det varit bättre fokus på kunderna. 

 

Nästan samtliga deltagare upplevde att organisationens storlek hade betydelse för 

rättvisan. I en stor organisation kan det många gånger vara svårt att bli sedd, den 

enskilda individen kan uppleva sig som att bara vara en i mängden. Det upplevdes även 

som svårare att göra sin röst hörd i en stor organisation och därmed upplevdes det också 

som svårt att känna sig delaktig. I mindre organisationer finns oftast enklare 

organisationsstrukturer vilket leder till att vägen till chefen är både smidigare och 

kortare. En platt organisation med så få hierarkiska nivåer som möjligt verkade enligt 

deltagarna främja rättvisa. Vid färre nivåer upplevdes det vara enklare för en anställd att 
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kunna komma med förslag som leder till resultat utan att det fastnar hos mellancheferna 

på vägen upp till beslutsfattarna. Det verkade också ha varit så att de som arbetade inom 

mindre organisationer kände sig mer delaktiga vilket skapade en större motivation till 

nya förslag och idéer då det fanns en tro om att det faktiskt kunde leda till ett resultat. 

 

Deltagarna tyckte att det verkade som att mindre arbetsgrupper kunde påverka rättvisan 

både positivt och negativt då anställda som arbetar i en mindre arbetsgrupp oftast är 

närmre varandra på ett personligt plan och lättare ser vad som pågår i gruppen. De 

kommunicerar också oftast mer med varandra vilket gör att om någon eller några 

behandlas orättvist så uppmärksammas detta snabbare, i en situation som exempelvis 

mobbning är detta väldigt bra. Dock kan en liten arbetsgrupp lättare skapa avundsjuka 

och konflikter kollegor emellan vid upplevd organisatorisk orättvisa. Små olikheter blir 

tydligare i den lilla arbetsgruppen då det är lättare att uppmärksamma hur ens kollegor 

behandlas. Mindre arbetsgrupper verkar alltså påverka den organisatoriska rättvisan 

både positivt och negativt beroende på kontexten.  

 

I intervjuerna framgick det även att organisatorisk rättvisa är personberoende. Olika 

personer kan uppleva orättvisor på många olika sätt, det som är orättvist för en person 

kan vara rättvist för en annan. Till exempel så kan en person med låg självkänsla 

uppleva orättvisor starkare jämfört med vad en person med hög självkänsla gör. Ett 

annat exempel skulle kunna vara att om en chef höjer rösten till en anställd så kan det 

uppfattas på olika sätt. En person kan se det som extremt olämpligt och orättvist att höja 

rösten till en anställd medan en annan person tar den behandlingen med en klackspark. 

Personlighet och tidigare livserfarenheter kan påverka förväntningar på organisationen, 

hur väl en person passar in och personens syn på rättvisa. Detta kan tydliggöras om en 

person till exempel byter bransch. Enligt en av deltagarna har personer med ett stort 

fokus på att lyckas och göra karriär mindre tendenser till att se saker som orättvist. Vid 

fullt fokus på sina mål upplevs orättvisor inte lika hårt utan det kan snarare sporra en till 

att vilja jobba ännu hårdare, detta förutsatt att orättvisorna inte pågår under alltför lång 

tid. Deltagarna tyckte alltså att organisatorisk rättvisa var svårt att definiera eftersom 

den upplevs olika beroende på den enskilda individen och kontexten. 

 

Lika behandling med sunt förnuft 

Bland det första som samtliga deltagare nämnde angående rättvisa var lika behandling. 

Alla bör så långt som det är möjligt behandlas lika när det gäller rättigheter, att få höras, 

synas och komma med åsikter i organisationen. Om det är något som snabbt kan skapa 

upplevelser av orättvisa är det, enligt deltagarna, särbehandling. De flesta tyckte att alla 

ska få vara med och bestämma samt få samma utrymme att komma med idéer. När det 

gäller lön och andra belöningar var detta dock något som inte var lika självklart. 

Deltagarna verkade snarare uppfatta det som rättvist att lönen ska påverkas av hur 

mycket en person presterar och bidrar med till organisationen. Däremot ansåg de att alla 

bör behandlas lika när det gäller att få de förutsättningar som krävs för att kunna 

prestera. Lika behandling verkar även kunna påverkas av anställningsformen. Enligt en 

av deltagarna så kan trygghetskänslan påverkas av om en person är konsult, vikarie eller 

visstidsanställd. En ständig rädsla för att bli arbetslös kan påverka arbetssättet och leda 

till en stressad arbetsmiljö. Till exempel kanske en vikarie inte vågar ta lika många 

pauser som en tillsvidareanställd. Även när det gäller aktiviteter utanför arbetstid kan 
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delaktigheten till detta påverkas av anställningsformen, en visstidsanställd kanske inte 

blir medbjuden på firmafesten vilket kan upplevas som orättvist. 

 

Ett annat exempel som en deltagare gav angående organisatorisk rättvisa och lika 

behandling handlade om en kvinna som var föräldraledig. Under den tid då hon varit 

frånvarande blev hon befordrad till en högre tjänst, trots att det då var tid kvar på 

ledigheten. Deltagaren menade att detta var en rättvis lika behandling då en organisation 

bör behandla alla anställda, även de som är frånvarande, på ett inkluderande sätt precis 

som om de vore på plats. Manligt och kvinnligt var något som starkt förknippades med 

lika behandling. Här upplevdes det som rättvist att män och kvinnor behandlas på 

samma sätt inom organisationen oavsett om det gäller till exempel lön, 

utvecklingsmöjligheter eller sociala sammanhang på arbetsplatsen. Att cheferna ger alla 

en ärlig chans till att visa sina kunskaper oavsett kön är viktigt för den organisatoriska 

rättvisan. Även andra lagstadgade diskrimineringsgrunder nämndes av deltagarna men 

inte i samma utsträckning. 

 

Att behandlas olikt behöver dock inte nödvändigtvis innebära en orättvisa, det kan 

ibland behövas olika behandling för olika människor. Då alla är individer och reagerar 

på olika sätt kan det kanske krävas olika behandling för att alla ska ha det så bra som 

möjligt. En deltagare nämnde som exempel att det kan vara acceptabelt för en 

ensamstående mamma som har barn att lämna på dagis att komma försent någon gång 

ibland. Ett annat exempel kan vara att vissa personer behöver mer stöd än andra från 

chefen för att kunna prestera bra. Med hjälp av en bra kommunikation är det lättare att 

kunna förstå orsaken till var och ens beteende och därmed kunna behandla individer 

utefter behov utan att det ska klassas som orättvist. 

 

“..så länge det inte är notorisk jävelskap som ligger bakom den olika behandlingen så 

behöver det inte räknas som orättvist, utan det är bara att man behandlar individer som 

individer.” 

 

Delaktighet 

En anställd vill bli sedd och lyssnad på, vill känna sig som en del av organisationen och 

att det egna arbetet uppskattas. Att få känna sig delaktig i organisationen var något som 

samtliga deltagare upplevde som viktigt och därför kan delaktighet ses som en stor 

faktor som kan påverka den organisatoriska rättvisan. Att få vara delaktig i de beslut 

som tas gör att den egna yrkesrollen känns mer värd än om det enbart är order som 

kommer uppifrån om vad som ska göras. Detta gör också att besluten känns som att de 

är fattade på ett rättvist sätt, även om det är svårt att tillfredsställa alla. Beroende på från 

vilken nivå i organisationen beslutsfattande studeras så känns det mer eller mindre 

rättvist att alla ska vara med och bestämma. Sett uppifrån verkade det enligt några 

deltagare vara mer rättvist att de som har kunskap om den aktuella frågan ska kunna 

fatta ett beslut utan alla andras delaktighet. De ansåg att om alla skulle vara delaktiga i 

samtliga beslut vore en nivåskillnad i organisationen i princip onödig. De som fattar 

beslut gör detta, enligt några av deltagarna, av den anledningen att de har den kunskap 

som krävs för att ta de bästa möjliga besluten. Sett från de anställdas perspektiv kan det 

ändå kännas viktigt att frågor angående beslutsfattande åtminstone kommer upp till 

diskussion och att en kompromiss kan ske i de situationer där det är möjligt. När ett 

beslut har tagits är det också viktigt att de anställda får veta vad som ligger bakom 
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beslutet för att öka känslan av delaktighet ytterligare. Delaktighet i beslutsfattande 

handlar alltså i det här fallet inte om att få sin vilja igenom utan det viktiga är att alla får 

sin röst hörd och känner att organisationen tar sig tid att lyssna på ens åsikter. En 

deltagare berättade om en situation då dennes chef inte tog sig tiden att lyssna på vilka 

tankar och åsikter som personen hade i en viss fråga. Detta skapade en ilska hos 

deltagaren som menade att om chefen bara hade tagit en kort stund till att sätta sig ner 

och faktiskt lyssna så hade denna ilska enkelt kunnat undvikas. Det viktiga här var då 

alltså inte vilket beslut som chefen slutligen tog utan att deltagaren aldrig fick säga sitt 

och bli sedd av chefen. 

 

“...jag kände mig inte orättvist behandlad, jag kände mig obehandlad.” 

 

Delaktighet innebär inte bara att få ta del av organisationens beslut utan handlar även 

om den sociala delaktigheten. Att bli inkluderad i sociala sammanhang på arbetet är en 

av de viktigaste delarna för upplevelsen av organisatorisk rättvisa. Om flera kollegor går 

på lunch tillsammans men inte bjuder med en viss person så kan den personen uppleva 

en stark känsla av att vara exkluderad och orättvist behandlad. Ett annat exempel är om 

chefen hälsar på alla förutom en anställd varje morgon när han eller hon kommer till 

jobbet. Den anställde kan enligt en deltagare då uppleva sig mobbad och utstött 

eftersom det är viktigt att få vara en del av gruppen för att inte känna sig orättvist 

behandlad. Enligt deltagarna var det alltså viktigt att få känna sig delaktig i 

organisationen och i sociala sammanhang på arbetet för att uppleva organisatorisk 

rättvisa. 

 

Makt att påverka 

Vem som bestämmer, hur arbetsuppgifter delegeras och vilket inflytande den enskilda 

individen har kan påverka den organisatoriska rättvisan. Samtliga deltagare upplevde att 

olika personer kan påverka rättvisan olika mycket beroende på vilken position och 

relation individen har till organisationen. Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig 

desto viktigare ansågs det vara att den personen är rättvis. Att chefen är rättvis ansågs 

alltså som viktigare än att en kollega på samma hierarkiska nivå som en själv är det. 

Hierarkins styrka och struktur blir därför en viktig spelpjäs för den organisatoriska 

rättvisan, ju större makt en individ har desto större ansvar har den individen för att vara 

en bra förebild. De individer som har mindre makt inom organisationen har svårare att 

påverka och mindre att säga till om. För dem kan det krävas att de går ihop kollektivt 

med sina kollegor för få en större inverkan och bli lyssnade på. Några av deltagarna 

nämnde också att det kan vara svårare att påverka personer som har arbetat inom samma 

organisation under en längre tid. Om dessa personer får möjlighet till att ta beslut själva 

gör de oftast det, till exempel om det är en chef som varit länge på samma position inom 

en organisation. Om det ska tas ett beslut så lyssnar kanske inte en sådan chef på vad 

andra inom organisationen har att säga då de själva anser att de varit inom 

organisationen så pass länge att de vet vad som är bäst.  

 

Även andra parter som står utanför organisationen kan ha makt att påverka rättvisan. 

Deltagarna upplevde bland annat att kunder har stor makt att påverka organisationen 

genom sina förväntningar likaså kan politiker påverka genom sina beslut. Även de 

fackliga organisationerna kan vara med och påverka rättvisan inom en organisation till 

en viss del. Bland deltagarna var alltså upplevelsen av rättvisa starkt kopplad till 
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organisationens hierarkiska struktur och de olika parternas inflytande då olika individer 

har möjlighet att påverka rättvisan olika mycket. 

 

Lön och belöningssystem 

Enligt samtliga deltagare är lönen något som starkt påverkar hur organisatorisk rättvisa 

upplevs. Att göra en rättvis lönesättning upplevdes som svårt men det ansågs även som 

något mycket viktigt. Synen på hur ett rättvist löne- och belöningssystem bör se ut 

varierade en del bland deltagarna men det fanns en del liknande synsätt. En rättvis lön 

bör vara individuell, detta för att de anställda ska känna att de har makten över sin egen 

lön och att de genom sitt eget arbete kan påverka lönen om de vill. Det kollektiva 

synsättet där alla på en viss position ska ha exakt samma lön som var starkt förr i tiden 

verkar idag vara som bortblåst. Lönen bör istället vara individuell och sättas utifrån 

prestation, position, ansvar, erfarenhet, kompetens och engagemang. Det bör dock 

finnas en bra rollbeskrivning för alla typer av tjänster inom organisationen där det 

framgår i vilket lönespann varje tjänst ligger. En ekonomiassistents lön kanske får ett 

lönespann på minst 19 500 kr/månad och högst 26 000 kr/månad. Var en 

ekonomiassistent sedan hamnar inom det angivna spannet bör påverkas av assistentens 

prestation, erfarenhet, kompetens och engagemang. Den som varje dag går till jobbet 

och gör sitt allra bästa bör enligt deltagarna tjäna mer än den som kommer till jobbet för 

att bara sitta av tiden och sen gå hem. Den som levererar utöver det som förväntas ska 

belönas för sin insats och den som tar ett större ansvar än sina kollegor ska tjäna mer. 

Faktorer så som kön, sexualitet, religion, etnicitet, utseende och relation till chefen ska 

inte kunna påverka lönen. Det bör även vara tydligt för varje anställd varför deras lön 

ligger på den nivå som den gör och vad den anställde kan göra för att höja sin lön om så 

önskas. Detta kan göras vid varje individs utvecklingssamtal där man bör gå igenom vad 

den anställde förväntas göra och prestera för att få en högre lön. Det blir därför även 

viktigt att man gör uppföljningar efter varje utvecklingssamtal där arbetsgivaren och 

arbetstagaren tillsammans utvärderar om den anställda har presterat på ett sådant sätt att 

han eller hon kan få en löneförhöjning. Ju tydligare lönesättningen är desto mindre blir 

risken för att den anställde upplever sig ha en orättvis lön. En balans mellan vad den 

anställde lägger ner i sitt arbete och vad den anställde får tillbaka i form av lön eller 

andra belöningar är den grundläggande biten för en rättvis lönesättning. 

 

“Jag har mer respekt för en sophämtare som gör ett bra jobb än en bankdirektör som 

gör ett dåligt jobb, men förmodligen så tjänar bankdirektören mer än sophämtaren.” 

 

Kommunikation 

Att kunna ge och få nödvändig information samt att kunna göra sig hörd inom 

organisationen anses vara grundläggande förutsättningar för att uppnå organisatorisk 

rättvisa enligt många deltagare. Alla ska få tillgång till samma information och ha 

samma möjlighet att kommunicera inom organisationen. Kommunikation ansågs vara 

en viktig nyckel till organisatorisk rättvisa enligt vissa deltagare vilket skapar nöjda 

medarbetare som känner sig rättvist behandlade. Det bör alltså finnas bra och tydliga 

kanaler inom organisationen där en tvåvägskommunikation kan möjliggöras. Som 

arbetstagare är det viktigt att kunna göra sig hörd och att det finns möjlighet att framföra 

sina åsikter. Det kan annars uppstå en känsla av att chefen inte bryr sig vilket i sin tur 

kan ge upphov till en upplevd orättvisa. En deltagare berättade att information lätt kan 

kommuniceras uppifrån organisationen ner till personalen men när någon “på golvet” 
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vill kommunicera uppåt då fastnar informationen lätt på vägen. Deltagaren menade att 

cheferna ofta säger att de vill ha personalens åsikter men när det väl kommer till kritan 

så har personalens åsikter ingen inverkan vilket skapar en stor frustration och en 

upplevelse av orättvis behandling. 

 

Även transparens och insyn inom organisationen ansågs vara viktigt bland deltagarna. 

Det bör finnas en öppenhet gentemot varandra och att alla får ta del av vad som sker 

inom organisationen. Alla inom organisationen bör förstå hur den fungerar och hur varje 

person är en bricka i spelet. Transparens blir i den bemärkelsen viktig för att anställda 

ska kunna förstå hur ens eget och andras arbete bidrar till helheten. Ett annat exempel på 

när transparens är viktigt är när ett beslut som tas av ledningen går emot de anställdas 

åsikter. Det är då viktigt att det finns en öppenhet i beslutet så att alla kan förstå varför 

beslutet blev som det blev. 

 

“... alla försöker hela tiden att vara rättvisa men rättvisa är någonting man måste följa 

upp och prata om för man förstår inte alltid avsikten med någons beteende. Man förstår 

oftast bara hur den upplevs hos sig själv och det tror jag är en av de största barriärerna 

till rättvisa.” 

 

Enligt deltagarna är det som anställd lättare att acceptera ett beslut om det går att förstå 

vad som legat till grund för beslutet och hur beslutstagarna har resonerat. Även här 

gäller det att ju högre upp i hierarkin en person befinner sig desto viktigare blir det att 

den personen är transparent i sitt arbete. 

 

Professionalitet 

Professionalitet bland chefer, kollegor och andra inom organisationen ansågs av några 

deltagare som viktigt för rättvisan. Det är viktigt att få känna sig professionellt bemött 

och behandlad på arbetsplatsen för att kunna uppleva en värdighet och rättvisa. Alla 

yrkesverksamma har enligt deltagarna rätten till att bli bemötta på ett professionellt sätt. 

Saker som till exempel kön, etnicitet, religion, utseende, fritidsintressen, umgängeskrets 

eller golfhandicap ska inte kunna påverka vilken behandling och vilket bemötande som 

chefen eller kollegorna ger. Enligt vissa av deltagarna kan det dock ibland vara andra 

saker än till exempel kompetensen som avgör vem som ska få en viss tjänst eller hur 

mycket lön en person tjänar. En brist på professionalitet gällande detta upplevdes som 

klart orättvist, de flesta av deltagarna var överens om att detta inte borde förekomma. En 

deltagare förklarade dock att det ibland inte är själva organisationen som påverkar detta 

utan kunderna som avgör. Ett exempel på detta kan vara i servicebranschen där 

utseendet och hur bra en person passar in kan avgöra vem som får jobbet istället för den 

med högst kompetens. En kund kanske förväntar sig att servitrisen är en snygg kvinna 

och att bartendern är en man med en viss stil. Detta kan göra att organisationen känner 

sig tvingad att agera på ett mindre professionellt sätt eftersom det upplevs som 

nödvändigt för att göra kunden nöjd. Denna typ av orättvisa kan också förekomma i 

andra situationer till exempel vid en rekrytering. Den som rekryterar kanske tror att en 

viss skola eller utbildning är bättre än någon annan och tar i system att endast anställa 

folk därifrån. Ett professionellt bemötande ute i organisationen är alltså en del av 

rättvisan. Chefen bör under arbetstid behandla alla anställda utifrån sin yrkesroll och 

inte påverkas av privata relationer som kan ge för- eller nackdelar i löneförhöjningar 
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och andra förmåner. Enligt deltagarna är detta dock något som verkar förekomma 

ganska ofta på arbetsmarknaden vilket de upplevde som orättvist. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Organisatorisk rättvisa innebär för många av deltagarna att det finns möjlighet till 

utveckling inom organisationen, förutsatt att personen själv vill utvecklas. Det kan 

handla om en ny arbetsuppgift, ett nytt ansvarsområde, nya mål eller kanske en helt ny 

tjänst. Detta bidrar till att den anställde känner att karriären rör sig framåt och att 

organisationen är mån om att den anställde ska trivas och stanna kvar. Om en anställd 

inte får utvecklas så kan det i värsta fall leda till att den anställda söker sig vidare till 

någon annan organisation. Om utveckling blir ett krav kan vissa personer dock uppleva 

det som en orättvisa då utveckling bör vara ett individuellt frivilligt val. Vid en viss 

ålder eller om en person arbetat inom en organisation under en längre tid kan den 

personen känna sig nöjd och då istället lämna över eventuella utvecklingsmöjligheter till 

någon yngre eller mindre erfaren. En av deltagarna menade att det är svårare att 

utvecklas inom vissa branscher. Om en receptionist till exempel gör ett väldigt bra jobb 

så kanske chefen hellre vill behålla receptionisten än att vidareutveckla personen till en 

annan tjänst. Detta kan ses som orättvist mot receptionisten då chefen kanske ser 

potential i personen men inte ger möjlighet till utveckling. Chefen tänker då inte på 

individens bästa utan snarare på vad som är enklast och tryggast. Detta upplevdes av 

deltagaren som vanligast bland typiska kvinnoyrken. 

 

“...bara för att arbetsgivaren tycker att nu har vi verkligen hittat rätt person på rätt 

plats så ger man inte den personen en möjlighet att gå vidare.” 

 

Att få utvecklas inom sin yrkesroll verkar öka motivationen för vissa personer vilket 

även kan leda till ökad prestation. Då alla inte är intresserade av att vidareutveckla sig är 

samtal mellan chef och anställd ett bra sätt att ta reda på hur och vilka som ska väljas ut 

för exempelvis internutbildningar. Enligt en deltagare verkade det också vara viktigt för 

en upplevd rättvisa att fortsätta upprätthålla en god kommunikation även under och efter 

att utvecklingen, exempelvis utbildningen, är klar. Detta bör göras för att den anställda 

ska känna ett stöd från chefen vid problem och tveksamheter som kan dyka upp längs 

vägen. Då kan chefen och den anställde tillsammans under utbildningens gång följa upp 

och utvärdera hur utvecklingen går för att få det bästa resultatet. Deltagarna ansåg att 

utvecklingsmöjligheterna bör vara lika för alla inom organisationen, dock fanns det en 

uppfattning av att män i de flesta branscher fortfarande har förtur till att klättra i 

karriären medan kvinnor har det svårare. Detta ansågs av deltagarna som en stor 

orättvisa då utvecklingsmöjligheter kan vara viktigt för alla oavsett kön. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur organisatorisk rättvisa 

upplevs av individer på arbetsmarknaden idag. Resultatet visade att deltagarna till en 

början hade svårt att beskriva upplevelser av organisatorisk rättvisa då det upplevdes 

som kontext- och personberoende vilket stämmer överens med Bartletts (1932) teori om 

kognitiva scheman. Organisatorisk rättvisa kan bland annat skapas genom att alla 

anställda behandlas lika samt att alla får vara delaktiga i beslutsfattande och i sociala 
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sammanhang. Resultatet visade även att upplevelsen av orättvisa inom en organisation 

kan få stora negativa konsekvenser så som ilska, misstro och sämre prestation. Av de 

åtta faktorer som sammanställdes i resultatet nämndes fyra faktorer av samtliga 

deltagare som viktiga i upplevelsen av organisatorisk rättvisa. Dessa faktorer var lika 

behandling, delaktighet, makt att påverka samt lön och belöningssystem. 

 

Efter en analys av resultatet kunde vi se vissa likheter mellan deltagarnas upplevelser, 

lagstiftning och den empiriska indelningen av organisatorisk rättvisa. Distributiv 

rättvisa handlar om vilka utfall och vilken tilldelning en person får från en viss handling 

(Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007) vilket stämmer väl överens med vad deltagarna 

sagt om lön, belöning och utvecklingsmöjligheter. Det som deltagarna nämnde 

angående lön var bland annat att den som levererar utöver det som förväntas ska belönas 

för sin insats och den som tar ett större ansvar än sina kollegor ska tjäna mer. En balans 

mellan vad den anställde lägger ner i sitt arbete och vad den anställde får tillbaka i form 

av lön eller andra belöningar är den grundläggande biten för en rättvis lönesättning. 

Detta stämmer även överens med Homans utbytesteori och Adams Equity Theory. 

Homans utbytesteori innebär att allt handlande bygger på en förväntan om att få något 

tillbaka (Greenberg & Colquitt, 2005). Vissa deltagare beskrev specifika upplevelser där 

de ansträngt sig lite extra i arbetet men inte fått tillbaka det dem förväntade sig vilket 

skapade en upplevelse av att ha blivit orättvist behandlad. Adams Equity Theory ser 

distributiv rättvisa som ett förhållande mellan insats och utfall (Greenberg & Colquitt, 

2005). Individer jämför den egna insatsen i arbetet med andras för att säkerställa att det 

egna utfallet blir likvärdigt. Enligt deltagarna bör den som varje dag går till jobbet och 

gör sitt allra bästa tjäna mer än den som kommer till jobbet för att bara sitta av tiden och 

sen gå hem. Distributivt rättvist är det när den högst kvalificerade anställde blir 

befordrad medan det är distributivt orättvist när den anställde som är bästa kompis med 

chefen blir befordrad (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007). Detta bekräftar 

deltagarna då de nämner utvecklingsmöjligheter och att män fortfarande har förtur till 

att klättra i karriären medan kvinnor har det svårare. Deltagarna såg detta som en stor 

orättvisa då utvecklingsmöjligheter bör vara möjligt för alla oavsett kön.  

 

Procedurmässig rättvisa innebär att fastställa principer och regler för hur specifika 

processer inom organisationen ska fungera (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007). 

Processer ska tillämpas konsekvent på samtliga individer inom organisationen utan att 

gå utanför etikens gränser. En procedurmässigt rättvis process är även öppen för 

granskning och om så anses lämpligt även möjlig att förbättra (Cropanzana, Bowen & 

Gilliland, 2007). Deltagarna berör procedurmässig rättvisa då de till exempel nämnde 

hur de upplevde att en rättvis lön skulle sättas. Som deltagarna berättade bör en rättvis 

lön vara individuell och det bör finnas fastställda och tydliga processer för hur den 

individuella lönen sätts. Detta eftersom det är viktigt för rättvisan att alla vet vad som 

krävs för att uppnå en viss lön. I inledningen nämndes en studie gjord av Elovainio, 

Kivimäki och Helkama (2001) som visade att procedurmässig rättvisa kan ha positiva 

effekter på de anställdas hälsa. Detta genom att de anställda får påverka organisationens 

beslutsfattande processer. Studien visade att människor är mer benägna att bedöma en 

process som rättvis om de själva får vara med och kontrollera samt påverka 

beslutsprocessen (Thibaut & Walker, 1975). Deltagarnas upplevelser stämmer överens 

med Elovainio, Kivimäki och Helkamas resultat då delaktighet nämns av samtliga 

deltagare som en viktig faktor för organisatorisk rättvisa. Deltagarna upplevde att 
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delaktighet i beslutsfattande processer gör att den egna yrkesrollen känns mer värd än 

om det enbart är order som kommer uppifrån om vad som ska göras. Att kunna 

kontrollera och påverka sina arbetsuppgifter kan även ha en dämpande effekt på till 

exempel jobbrelaterad stress (Karasek, 1979). 

 

En annan koppling till procedurmässig rättvisa kan göras till deltagarnas upplevelser av 

lika behandling och diskriminering. Ett exempel på detta kom från en deltagare som 

berättade om en kvinna som varit föräldraledig. Under den tid då hon varit frånvarande 

blev hon befordrad till en högre tjänst, trots att det då var tid kvar på ledigheten. 

Deltagaren menade att detta var en rättvis behandling då en organisation bör behandla 

alla anställda, även de som är frånvarande, på ett inkluderande sätt precis som om de 

vore på plats. Exemplet bekräftar vikten av rättvisa processer som tillämpas konsekvent 

på samtliga individer inom organisationen. Något som deltagarna starkt förknippade 

med lika behandling var diskriminering, framför allt mellan män och kvinnor. 

Diskrimineringslagen har som syfte att “motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder” (DiskL. (2008:567). 1 kap 1 §). Diskrimineringslagen lägger en 

grund för hur vissa processer angående lika behandling ska se ut. Till exempel ska inte 

lönesättningsprocesser se olika ut för män och kvinnor. Deltagarna ansåg att det tyvärr 

fortfarande finns en markant skillnad i lön mellan män och kvinnor vilket ansågs som 

orättvist. Vi ser även en koppling mellan procedurmässig rättvisa och lagen om 

anställningsskydd. Lagen berör bland annat hur en anställning ska upptas och avslutas 

(LAS (1982:80)). Precis som Diskrimineringslagen lägger lagen om anställningsskydd 

en grund för hur processer ska gå till inom en organisation för att uppnå procedurmässig 

rättvisa. 

 

Interaktionell rättvisa belyser lämpligheten i hur den anställde behandlas av auktoritära 

figurer och av jämnlika (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007). Interaktionell rättvisa 

delas oftast in i två olika dimensioner, mellanmänsklig rättvisa och informativ rättvisa. 

Mellanmänsklig rättvisa handlar om att bli behandlad med respekt och värdighet i 

sociala situationer på arbetet (Colquitt, 2001). Mellanmänsklig rättvisa handlar även om 

vilka förklaringar som ges angående varför och hur beslut fattas (Liao & Rupp, 2005). 

Faktorerna delaktighet och professionalitet som nämns i resultatet har tydliga 

kopplingar till den mellanmänskliga rättvisan. När det gäller delaktighet tyckte 

deltagarna att när ett beslut har tagits är det viktigt att de anställda får veta vad som 

ligger bakom beslutet för att det ska kunna upplevas som rättvist. Även den sociala 

delaktigheten på arbetsplatsen nämns som viktig. Att bli inkluderad i sociala 

sammanhang på arbetet ansågs av deltagarna som viktigt för att uppleva organisatorisk 

rättvisa. Om flera kollegor går på lunch tillsammans men inte bjuder med en viss person 

så kan den personen till exempel uppleva en stark känsla av att vara exkluderad och 

orättvist behandlad. Även professionalitet kan kopplas till mellanmänsklig rättvisa då 

deltagarna nämnde att det är viktigt att få känna sig professionellt bemött och behandlad 

på arbetsplatsen för att kunna uppleva en värdighet och rättvisa. Vi ser här en koppling 

till Bies teori “Fairness in Interpersonal Treatment” som bland annat berör respekt och 

anständighet. Med respekt menas exempelvis att ledare ska behandla alla individer på 

ett värdigt sätt. Anständighet innebär bland annat att behandla människor på ett 

anständigt sätt när det gäller till exempel etnicitet, sexualitet och religion (Greenberg & 
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Colquitt, 2005). Vissa av deltagarna nämnde att det ibland kan vara andra saker än 

kompetensen som avgör vem som ska få en viss tjänst eller hur mycket lön en person 

tjänar. Detta upplevdes som orättvist och oprofessionellt. Den informativa rättvisan 

handlar om information framställs på ett lämpligt sätt mellan exempelvis chefer och 

anställda. Det handlar även om hur kommunikationen sker samt på vilket sätt den förs 

fram (Cropanzana, Bowen & Gilliland, 2007). Vi ser en tydlig koppling mellan 

kommunikationsfaktorn och den informativa rättvisan eftersom deltagarna upplevde att 

det var viktigt med bra och tydliga kanaler för tvåvägskommunikation. Som 

arbetstagare var det enligt deltagarna viktigt att kunna göra sig hörd och ha möjlighet att 

få framföra sina åsikter för att kunna uppleva rättvisa inom organisationen. Informativ 

rättvisa handlar om att få tillgång till sann och adekvat information (Cropanzana, 

Bowen & Gilliland, 2007). Som tidigare nämnts ser vi även att det finns en tydlig 

koppling mellan informativ rättvisa och lagen om medbestämmande i arbetslivet då 

lagen bland annat reglerar rätten till information från arbetsgivare till arbetstagare. 

 

Studiens validitet begränsas av generaliserbarheten då urvalet består av för få deltagare 

för att kunna representera alla yrkesverksamma. I och med detta kan även 

användbarheten för studien ifrågasättas. De grupperingar som gjorts i resultatet är 

nödvändigtvis inte ultimata då vissa faktorer kan anses överlappa i viss mån. Till 

exempel diskuterade vi utförligt om kommunikation och delaktighet borde vara en och 

samma faktor men vi var ändå eniga om att de borde vara åtskilda. De två första 

intervjuerna som genomfördes blev betydligt kortare än vad som planerats. Anledningen 

till detta var att vi som intervjuare på grund av brist på erfarenhet i början hade problem 

med att få fram djupgående upplevelser från deltagarna. Det går att diskutera om dessa 

intervjuer är lämpliga att ha med i resultatet men trots att intervjuerna var korta ansåg vi 

att dem tillförde så pass mycket att det var relevant att ta med dem i studien. Kontexten 

kring samtliga intervjuer varierade, till exempel så genomfördes intervjuerna inte på 

samma plats eller av samma intervjuare. Fyra intervjuer skedde även via Skype. Det 

finns en liten risk för att deltagarnas svar kan ha påverkats av detta, exempelvis så bör 

intervjuareffekten tas hänsyn till. Vi anser dock att den risken är marginell och att 

resultatet är tillförlitligt. Studien har enligt oss uppfyllt sitt syfte som var att ge en ökad 

förståelse för hur organisatorisk rättvisa upplevs idag. Analysmetoden har gett ett 

resultat som har god förankring i insamlad data samtidigt som det finns en 

samstämmighet med de tidigare nämnda teorier och lagar som framgår i studiens 

inledning. 

 

En intressant iakttagelse från resultatet är att få av deltagarna nämnde fackföreningarnas 

betydelse för den organisatoriska rättvisan. Inte heller har lagstiftningen nämnts i någon 

större utsträckning. Då vi hade räknat med fler kopplingar till fackföreningar och lagar 

så förvånade resultatet oss utifrån den aspekten. Som nämndes i inledningen så har 

arbetarrörelsen genom sina fackföreningar historiskt sett haft stor betydelse för den 

organisatoriska rättvisan. Arbetarrörelsen ligger bakom införandet av till exempel lagen 

om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet vilket står för en 

grundläggande lagstiftad rättvisa ute i landets organisationer. Än idag har 

fackföreningar väldigt stor makt att påverka rättvisan inom en organisation. Trots detta 

så var det få deltagare som överhuvudtaget nämnde fackföreningarna och de verkade 

inte heller ha så positiv inställning till fackets arbete. Till exempel så nämnde en 

deltagare sin besvikelse över fackföreningens uteblivna agerande vid upplevd orättvisa 
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inom organisationen. Då fackföreningarnas arbete och lagstiftningen inte nämndes i 

någon större utsträckning valde vi att inte inkludera detta i resultatet. Det kan vara så att 

vi vid själva intervjuerna inte frågade tillräckligt specifikt vad deltagarna hade för 

upplevelser kring dessa kopplingar. En annan anledning kan vara att deltagarna inte har 

någon stark relation till just sina fackföreningar. Då antalet lönetagare som omfattas av 

ett kollektivavtal har minskat de senaste åren (Kjellberg, 2013) skulle en rimlig 

förklaring till detta även kunna vara att fackföreningarna har fått minskat inflytande. 

 

En tanke som kan vara värd att nämna är den attityd som vissa deltagare hade gentemot 

sina chefer. I inledningen nämndes en studie av Cohen-Charash & Spector (2001) som 

visade att om en organisation upplevs som orättvis kan det leda till en negativ attityd 

gentemot cheferna. Vi har uppmärksammat en attitydskillnad hos deltagarna beroende 

på om de arbetade inom privat eller offentlig sektor. Det verkar som att de som arbetade 

i offentlig sektor tog mer distans från sina chefer jämfört med de som arbetade inom 

privat sektor. När vi analyserade resultatet så fick vi en känsla av att personer inom den 

offentliga sektorn upplevde en större vi- och dom-känsla mellan de olika hierarkiska 

nivåerna inom organisationen. De upplevde även det som svårt att påverka rättvisan. 

Deltagare som var anställda inom privat sektor pratade om sina chefer på ett sätt som 

visade att de verkade ha en närmare relation till sina chefer än vad de i offentlig sektor 

hade. De gav även en bild av att de kände att rättvisa var ett samspel mellan samtliga 

parter inom organisationen. Anledningen till att vi inte tagit upp detta i resultatet är att 

vi inte känner oss tillräckligt säkra på om det är anställning i privat eller offentlig sektor 

som är orsak till dessa attityder. Då alla deltagare som arbetade inom den offentliga 

sektorn bodde i mindre städer och många av deltagarna som arbetade inom den privata 

sektorn bodde i större städer skulle det istället kunna vara omgivningen som har skapat 

dessa attitydskillnader. Dock har vi båda fått uppfattningen av att det finns en markant 

skillnad som är värd att nämna. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur 

organisatorisk rättvisa upplevs idag. Studien har visat på vikten av att främja 

organisatorisk rättvisa då det annars kan leda till stora konsekvenser för både 

arbetsgivare och arbetstagare. Vi anser därför att det är betydelsefullt att 

uppmärksamma och arbeta med begreppet inom alla organisationer. Av denna 

anledning är det även viktigt att fortsätta undersöka begreppet och det finns många 

möjligheter till vidare forskning. Ett förslag är att undersöka om det går att se några 

skillnader i upplevelsen av organisatorisk rättvisa vid en jämförelse av olika grupper så 

som kön, yrkeskategori eller ålder. Något som tidigt visade sig under samtliga intervjuer 

var att deltagarna upplevde det som lättare att prata om vad som är orättvist än att prata 

om vad som är rättvist. Det var till exempel lättare för deltagarna att komma på 

situationer då de blivit orättvist behandlade än då de blivit rättvist behandlade. Det 

verkar därför som att rättvisa inte är något man tänker på förrän man upplever en brist 

av den, vad detta beror på skulle även kunna vara intressant för vidare forskning. 
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Appendix  

 

Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad individer i olika åldrar och 

branscher på arbetsmarknaden lägger i begreppet organisatorisk rättvisa och hur det 

upplevs. Utifrån detta vill vi sedan försöka hitta gemensamma nämnare angående hur 

dessa individer upplever organisatorisk rättvisa. Studien görs som en kandidatuppsats 

vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. 

 

Medverkan i denna studie är frivilligt. Du har rätt att avbryta intervjun när som helst 

eller avstå från att svara på enskilda frågor. Din medverkan i studien innebär även att du 

godkänner att intervjun spelas in. 

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, detta betyder att det inte kommer 

vara möjligt att identifiera deltagare från materialet. Inspelningarna kommer att 

transkriberas och vår handledare, opponent och examinator kommer att få tillgång till 

dessa. Transkriberingarna kommer då vara avidentifierade. 

 

Denna intervju kommer handla om dina personliga upplevelser av organisatorisk 

rättvisa. Jag kommer inte definiera begreppet utan är intresserad av dina upplevelser av 

rättvisa och orättvisa inom en organisation. 

Kandidatuppsatsen planeras vara klar i slutet av januari, du har då möjlighet att få 

tillgång till studiens resultat. Hör av dig till mig om du vill ha tillgång till resultatet. 

 

Finns det något som du inte har förstått eller något du vill tillägga innan 

bandspelaren sätts på? 
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Ålder: 

Antal år av arbetslivserfarenhet: 

Arbetslivserfarenhet av: 

Utbildning: 

 

1. Hur tänker du angående organisatorisk rättvisa? 
- Vad är det första du tänker på? 

- Hur går dina tankar kring begreppet? 

 

2. Vad är organisatorisk rättvisa för dig? 
– Vad innebär det för dig? 

– Hur kan organisatorisk orättvisa se ut inom en organisation? 

– Vilka aspekter finns kring begreppet? 

 

3. Kan du ge något exempel på när du har upplevt organisatorisk rättvisa eller 

orättvisa? 
– Hur kände du då? 

– Varför tror du att du upplevde det som rättvist/orättvist? 

– Vilka känslor framkallade det hos dig? 

– Påverkade det ditt arbete? 

 

4. Vad tror du kan påverka rättvisan inom en organisation? 
– Finns det olika delar av organisatorisk rättvisa? 

– Vilken påverkan har individerna inom organisationen på rättvisan? 

 

5. Finns det något som du tycker är viktigare eller mindre viktigt att vara rättvis 

med inom en organisation? 
 

Eventuella ämnen att prata om: 

 Lön och andra förmåner 
 Utvecklingsmöjligheter 
 Beslutsfattande 
 Lika behandling 
 Konsekvenser 
 Kommunikation 
 Företagskultur 
 Transparens 
 Går det att uppnå 

 

Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 


