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Predicerar organisationsrättvisa och work locus of control hälsa hos 
kollektivanställda män och kvinnor? 

 
Anna Gustavsson och Annette Westman 

 
Ett högt ohälsotal i arbetslivet innebär stora kostnader för samhället, 
arbetsgivare och även för de anställda.  Forskningen inom detta 
område har flyttat fokus från att studera ohälsa till att istället studera 
hälsa och vilka faktorer som befrämjar hälsa i arbetslivet, de så 
kallade friskfaktorerna. Föreliggande studies övergripande syfte var 
att studera om upplevelsen av organisationsrättvisa och personlighets-
faktorn work locus of control predicerar upplevd hälsa hos 
kollektivanställda män och kvinnor. Studien genomfördes utifrån ett 
kvantitativt perspektiv med 103 deltagare som besvarade en enkät. 
Svarsfrekvensen var 22,5 % och resultatet visade att work locus of 
control predicerar upplevd hälsa för männen och procedural rättvisa 
predicerar upplevd hälsa för kvinnorna. Studien fann i övrigt inte 
några könsskillnader i undersökta variabler. 
 
Keywords: occupational health, organizational justice, work locus of 
control, gender.  

 
 

Inledning 
 
Alla människor blir ibland sjuka. En normal sjuklighet borde innebära en sjukfrånvaro på 
cirka 2-4 procent av arbetstiden. Riksgenomsnittet i Sverige var år 2002 så högt som 14 
procent (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna 
för ohälsa omkring 110 miljarder kronor, vilket var en ökning med nästan 50 procent på fyra 
år (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004). Denna ohälsa innebär inte bara 
höga kostnader för staten utan även för företag och den enskilde individen. Den totala 
kostnaden för ohälsan beräknas uppgå till omkring 300 miljarder kronor per år (Johnsson et 
al., 2003). En nyligen publicerad rapport (Sveriges officiella statistik från Arbetsmiljöverket 
och Statistiska Centralbyrån, 2006) framgår det att i 2003 års arbetsmiljöundersökning 
uppvisades vissa förbättringar inom den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. De senaste 
resultaten från år 2005 pekar dock återigen på en viss ökning av problemen inom den 
psykosociala arbetsmiljön.  

Globalisering och snabb teknisk utveckling inom arbetslivet har medfört ökad konkurrens 
från företag belägna i avlägsna delar av världen. Företag känner sig hotade och i syfte att 
behålla sin position på marknaden vidtar de nödvändiga åtgärder. Detta har lett till stora 
struktur- och organisationsförändringar, nya företagsstrategier samt en internationalisering av 
ekonomin, vilket i sin tur inneburit stora förändringar i arbetsförhållandena för de anställda. 
Dessa förändringar har påverkat de anställdas hälsa. Johnsson et al. (2003) menar att 
effektivitetsjakten i näringslivet är en bidragande faktor till ohälsa i arbetslivet. Det stora 
antalet uppsägningar som är en följd av företagens rationaliseringar har lett till att de anställda 
som blir kvar utsätts för en ökad press vilket visar sig i sjukfrånvaron. Socialstyrelsens 
Folkhälsorapport (Stenbeck, 2005) rapporterade att 50 till 60 procent av andelen sysselsatta 
män och kvinnor upplevde att de hade för mycket att göra på sina arbeten. Ungefär 30 procent 
uppgav i samma rapport att de måste arbeta övertid för att klara av sitt arbete, att de hade svårt 
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att ta pauser i arbetet samt att de hade svårt att koppla bort tankarna på arbetet under sin fritid. 
Johnsson et al. (2003) menar också att de organisationsförändringar som genomförts i många 
företag är en bidragande orsak till ohälsa bland de anställda. Den ”platta” organisationen som 
växt fram har medfört att de så kallade mellancheferna avskaffats med avsikt att öka de 
anställdas inflytande. Denna omorganisation har ofta lett till motsatt resultat. Distansen till 
ledarskapet har växt och istället skapat en hjälplöshet och vanmakt hos den anställde. 
Ytterligare försök att effektivisera har lett till att tillfälliga nätverk i vissa fall ersatt fasta 
organisationer. Den större frihet som nu finns i arbetslivet har utmanat de traditionella 
rollerna och många anställda har haft svårt att anpassa sig till detta nya sätt att arbeta. 
Johnsson anser vidare att kravet på att utbilda sig och vara mer flexibel har lett till att den 
psykosociala arbetsmiljön har försämrats för många. Det förändrade arbetslivet har medfört 
att ett stort antal organisationer och människor idag går på högvarv, vilket har resulterat i ett 
ökat antal sjukskrivningar.   

 Arbetsorganisationens utformning påverkar den anställdes upplevelse av arbetsmiljön.  En 
faktor som har visat sig ha betydelse för hälsa i arbetslivet är upplevd organisationsrättvisa då 
det påvisats att anställda som upplever en högre grad av rättvisa också uppvisar en bättre 
självskattad hälsa (Elovainio, Kivimäki & Vahtera, 2002; Tepper, 2001). Forskning 
(Greenberg, 2001) visar att det finns en stor variation i hur anställda reagerar vid upplevelsen 
av orättvisa. En viktig faktor till hur reaktionen gestaltar sig är individens personlighet. 
Personlighetsfaktorn work locus of control har visat sig ha samband med anställdas beteende 
och upplevelse av rättvisa (Lilly & Virick, 2006), såväl som med upplevd hälsa (Kirkcaldy, 
Cooper & Furnham, 1999). Studier och rapporter (Hogstedt et al., 2004; 
Riksförsäkringsverket, 2004; Stenbeck, 2005) som undersökt hälsa ur ett könsperspektiv har 
uppvisat en stor enighet om att det föreligger en skillnad mellan män och kvinnor i deras 
upplevelse av hälsa. Forskning inom områdena organisationsrättvisa och work locus of 
control har däremot påvisat motsägelsefulla resultat om eventuella könsskillnader (Cohen-
Charash & Spector, 2001; Muhonen & Torkelson, 2004). 

 Forskning inom detta område har bedrivits under ett flertal decennier och har till stor del 
ägt rum i USA vilket försvårar möjligheten att generalisera resultaten till svenska 
förhållanden. I litteratursökningen inför denna uppsats har ingen forskning som studerar 
kombinationen av organisationsrättvisa, work locus of control, hälsa och kön påträffats. Mot 
bakgrund av detta anser undersökningsledarna att det är angeläget att utöka kunskaperna inom 
detta tämligen outforskade område och framförallt att studera ämnet utifrån svenska 
förhållanden.  

 
 

Hälsa 
 
Det finns ett flertal definitioner på begreppet hälsa. En tidig beskrivning av vad hälsa innebär 
har förmedlats av Freud, som menade att en frisk individ är en individ som är förmögen att 
älska och arbeta (hämtat från Muchinsky, 2003). Idag är det mer vanligt att hälsa beskrivs i 
termer av positiva eller negativa dimensioner. Med detta menas att hälsa kan vara en frånvaro 
(negativ) av en sjukdom/störning eller en närvaro (positiv) av en förmåga av något slag, 
exempelvis att realisera sina vitala livsmål (Ogden, 2004). Världshälsoorganisationen (WHO) 
är en organisation som består av medlemsländer i FN och som har till uppgift att arbeta för en 
ökad hälsa runt om i världen. Deras definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 
handikapp” (World Health Organization, 1948). Detta är en definition som beskriver en 
människas hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Folkhälsoinstitutet (1998) anammar samma 
perspektiv och menar att en människa påverkas av den omgivande miljön hon lever i och detta 
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innebär att hälsa aldrig kan frikopplas från människans hela livssituation. Människan lever i 
ett flertal komplexa system i sin närmiljö som påverkar henne och hennes hälsa. Det som 
händer i ett system (exempelvis privatliv) kan påverka oss i ett annat system (exempelvis 
arbetsliv) och vice versa.  

Sambandet mellan god hälsa och arbete är speciellt viktigt eftersom de flesta individer 
tillbringar en stor del av sitt vakna liv på sitt arbete. Det är därför av stor betydelse att detta är 
en miljö som påverkar individen på ett positivt sätt. Arbetsmiljöarbetet i Sverige har en lång 
tradition och mycket arbete har tillägnats att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Samtidigt som 
den fysiska miljön har förbättrats har den psykosociala arbetsmiljön drastiskt försämrats och 
sjukskrivningarnas karaktär har ändrats från att bestå av fysiska besvär till psykisk ohälsa 
(Stenbeck, 2005). Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för hur arbetsmiljön ser 
ut. Arbetsmiljölagens förklarar detta tydligt i dess portalparagraf där det framkommer att 
lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en 
god arbetsmiljö (Iseskog, 2006). I Sverige antogs år 2003 en nationell folkhälsopolitik av 
riksdagen, ”Mål för folkhälsan” (Ågren, 2003). Det övergripandet målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för jämlik och jämställd god hälsa för hela befolkningen. 11 
stycken målområden har identifierats som anses vara av störst betydelse för hälsan. 
Arbetsmiljöarbetet beskrivs som en central och prioriterad del av folkhälsoarbetet, där målet 
att öka hälsan i arbetslivet ingår under delområde fyra.         

Under lång tid har ohälsa och dess orsaker studerats. Idag blir det dock allt vanligare att 
istället försöka koncentrera sig på vilka faktorer det är som skapar hälsa, de så kallade 
friskfaktorerna. År 2002 startade den ideella föreningen Prevent (http://www.prevent.se), som 
ägs av Svenskt Näringsliv, LO (Landsorganisationen) och PTK (Privattjänstemannakartellen), 
projektet ”Friskfaktorer i arbetslivet”. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera 
friskfaktorer i arbetslivet, det vill säga att söka efter de faktorer som har betydelse för att 
människor inte ska drabbas av ohälsa. Projektets definition av friskfaktorer lyder: ”En 
friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskilda människans arbets- och/eller totala 
livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas 
och må bra i arbetslivet” (Abrahamsson et al., 2003). Begreppet långtidsfrisk har även vuxit 
fram. Begreppet myntades för första gången i Sverige av en företagsläkare vid namn Johnny 
Johnsson i början av 1990-talet. Tillsammans med fyra andra läkare genomfördes ett 
gemensamt projekt med syftet att försöka finna positiva hälsofrämjande faktorer i arbetslivet. 
De fann att väldigt lite skrivits om den friska människan. Johnssons et al. (2003) definition av 
långtidsfrisk är en individ som varit anställd på företaget minst tre år och som inte haft någon 
sjukskrivning under två år. Detta begrepp operationaliseras på ett flertal sätt inom 
forskningsvärlden. Aronsson och Lindh (2004) definierar istället att långtidsfriskhet innebär 
låg sjukfrånvaro och låg sjuknärvaro över en tvåårsperiod. Sjuknärvaro innebär att den 
anställde går till sitt arbete fast hon egentligen borde ha stannat hemma av hälsoskäl.  

I en svensk studie sökte Aronsson och Lindh (2004) efter vilka arbets- och privata 
förhållanden som ökar sannolikheten för att en individ skall vara långtidsfrisk. De upptäckte 
att dessa faktorer fanns hos individen själv, i dennes hemmiljö och framförallt inom 
individens arbetsliv. Studien visade att det var viktigt att individen upplever sig ha rätt yrke, 
rätt arbetsplats, stöd från sin chef, kontroll, resurser för att utföra ett bra jobb och även vara 
nöjd med kvaliteten på utfört arbete. Johnsson et al. (2003) fann i sitt projekt vid Stora Enso i 
Fors fyra faktorer som var förutsättningar för att en individ skall kunna uppleva hälsa. De 
fann att det i en organisation som har tydliga mål, kreativ miljö, konsultativt ledarskap och ett 
öppet arbetsklimat också fanns en stor andel långtidsfriska. Arbetsmiljöupplysningen 
(www.arbetsmiljoupplysningen.se) består av ett trettiotal aktörer (myndigheter, företag, 
organisationer och forskningsorgan) inom arbetsmiljöområdet och har till uppgift att 
sammanställa kunskap om arbetsliv och hälsa. De har sammanställt de 10 viktigaste 
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friskfaktorerna (utan inbördes rankning): öppet klimat, framtidstro, möjlighet att påverka, 
verksamheten känns viktig, varierande arbetsuppgifter, balans mellan arbetet och privatliv, 
ekonomisk ersättning, förtroende för ledningen, organisation med rutiner och en organisation 
vars policy stämmer med det den anställde vill. Flertalet av dessa friskfaktorer påverkar 
individers upplevelse av att bli rättvist behandlade i en organisation.  Enligt Kelloway och 
Day (2005) blir en organisation en hälsosam arbetsplats för sina anställda då organisationen 
har flexibla förmåner och arbetsvillkor, behandlar de anställda rättvist och erbjuder olika typer 
av program som befrämjar de anställdas hälsa, säkerhet och utveckling samt arbetar 
förebyggande mot stress i organisationen. De betonar vikten av att den psykosociala miljön 
måste vara god. Hur en organisations kultur ser ut, främst gällande stöd, respekt och rättvisa, 
spelar en stor roll för en hälsosam arbetsplats. 
 
 
Organisationsrättvisa  
 
Organisationsrättvisa är ett övergripande begrepp som handlar om anställdas upplevelse av att 
bli rättvist behandlande i en organisation (Muchinsky, 2003). Begreppet rättvisa används i 
vardagligt språk i betydelsen av rättfärdighet eller ”vad man borde”. Motsatsen till rättvisa är 
orättvisa. En handling kan definieras som rättvis genom en jämförelse med rådande normer 
och regler (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Yee Ng, 2001). Cropanzano och Greenberg 
(1997) menar att rättvisa inom organisationer är socialt konstruerat, vilket innebär att en 
handling definieras som rättvis om flertalet av individerna i organisationen upplever 
handlingen som rättvis. Eftersom vi är olika individer skiljer vi oss åt i vår uppfattning om 
vad rättvisa respektive orättvisa innebär. Detta betyder också att vi reagerar på olika vis då vi 
möter rättvisa eller orättvisa (Greenberg, 2001).  Greenberg menar därför att vad som upplevs 
som rättvist i en organisation inte alls behöver upplevas som rättvist i en annan. Detta medför 
att rättvisa blir svårt att mäta utifrån en objektiv måttstock. Lilly och Virick (2006) menar 
också att upplevelsen av rättvisa skiljer sig åt mellan olika personer och mellan olika 
organisationskulturer. Därför anser de att forskning inom rättvisa bör tolkas i kontexten där 
studien ägt rum.  

Forskning av Folger och Cropanzano (1998) har visat att trots att vi alla är olika individer 
är det är viktigt för oss alla att bli rättvist behandlade. Anställdas attityd till sitt arbete och 
deras beteende på arbetsplatsen är relaterade till om de upplever sig bli rättvist behandlade i 
arbetslivet. Greenberg (2004) har funnit att anställda som upplever att de är underbetalda kan 
reagera negativt genom att till exempel arbeta långsammare, stjäla, visa lågt 
organisationsengagemang och i vissa fall kan de säga upp sig från sina arbeten. Beugré (2005) 
menar att en vanlig reaktion i mötet med orättvisa i USA är tanken på hämnd eller att reagera 
med aggressivitet. Han beskriver en kognitiv modell som förklarar vad som kan hända en 
individ då denne upplever orättvisa på arbetsplatsen. Beugré menar att denne genomgår tre 
stadier innan den agerar. I det första stadiet, bedömningsstadiet, jämför individen mot rådande 
norm om en händelse är rättvis eller inte och avgör därefter styrkan i orättvisan som har ägt 
rum. Individen har förväntningar hur en viss situation ska vara och när det uppstår en 
diskrepans mellan förväntad händelse och konstaterad händelse har en överträdelse av normen 
ägt rum. Bedömer denne att orättvisan är av obetydlig styrka kan denne anse att det inte är 
”någonting att hetsa upp sig” över. Skulle orättvisan istället vara av en allvarligare grad 
infinner sig individen i nästa stadium, ansvarigstadiet. I detta stadium attribueras skulden till 
någon/något och väcker aggression. Individen försöker i detta skede först identifiera det som 
är orsaken till den upplevda orättvisan. När individen fastställt orsaken till orättvisan kan 
denne också avgöra varför det hände, avsikten med händelsen och hur individen ska agera. 
Ifall denne anser att det var en avsiktlig handling är chansen större att individen reagerar med 
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aggression. I det sista stadiet, beslutsstadiet, bestämmer sig individen för på vilket sätt den ska 
ge igen. Individen väljer typ av reaktion och hur genomförandet av denna reaktion ska se ut. 
Detta kan resultera i öppen aggressivitet (exempelvis våld), fientlighet (exempelvis prata illa 
om förövaren) eller passiv aggressivitet (exempelvis maskning). Beugré menar att det inte är 
vanligt med hämnd i form av öppen aggressivitet då detta i sin tur kan innebära ytterligare 
orättvis behandling för individen.  

Forskning inom organisationsrättvisa har bedrivits i såväl fältundersökningar som 
laboratorier, och har kommit att bli ett av de mest undersökta ämnena inom organisations-
psykologi, human resource management och studier av individers beteende inom 
organisationer under de senaste årtiondena (Cropanzano & Greenberg, 1997). Då intresset för 
organisationsrättvisa har accelererat har också de teoretiska antagandena följt samma 
utveckling (Colquitt et al., 2001). De flesta forskare inom organisationsrättvisa är överens om 
att den moderna forskningen inom området har vuxit fram sedan 1950-talet genom distributiv 
rättvisa, följt av procedural- (från 1975) och interaktionell rättvisa (från 1986). Vissa forskare 
anser även att interaktionell rättvisa bör delas upp i de två undergrupperna interpersonell- och 
informativ rättvisa. Se Figur 1. Samtliga nämnda dimensioner av organisationsrättvisa har 
influerats och påverkats av varandra och följaktligen även studerats gemensamt i ett integrerat 
perspektiv (Greenberg & Colquitt, 2005).  

 
 
Figur 1. Dimensioner av organisationsrättvisa sammanfattade av Muchinsky (2003, s.315). 
 
Begreppet distributiv rättvisa växte fram under tidigt 60-tal genom den första teorin inom 
organisationsrättvisa, Adams equity theory (Colquitt et al., 2001). Denna teori innebär att 
individer jämför sina egna insatser (input) i form av ansträngning, erfarenhet och förmåga i 
förhållande till den belöning som de erhåller (output). Utifrån detta görs sedan en jämförelse i 
relation till andra individers insatser och erhållna belöningar för att avgöra om de kan anse sig 
själva ha blivit rättvist behandlade eller inte (Adams, 1963). Detta utgör grunden till det som 
inom litteraturen benämns distributiv rättvisa. Den distributiva rättvisan är en dimension av 
rättvisa som även kallas fördelningsrättvisa eftersom den innefattar hur resurser fördelas i en 
organisation. Det kan till exempel gälla fördelning av lön, erkänsla, uppgifter eller andra typer 
av resurser (Muchinsky, 2003). 

Då teorier om distributiv rättvisa inte helt kunde förklara och förutsäga individers 
reaktioner på upplevd orättvisa ändrades fokus på forskningen. Begreppet procedural rättvisa 
kom att introduceras och innebär att fördelningen av belöningar inte alltid är lika viktiga som 
processen bakom hur dessa belöningar fördelas (Cohen-Charash & Spector, 2001). För att en 
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procedur ska upplevas som rättvis krävs att individen har kontroll över såväl processen som 
de beslut som fattas i denna. Tidig forskning inom procedural rättvisa har sitt ursprung från en 
juridisk kontext snarare än inom organisationer (Nowakowski & Conlon, 2005). Enligt 
Colquitt et al. (2001) kom Leventhal med kollegor att bredda begreppet procedural rättvisa så 
att det kom att passa inom den organisationspsykologiska forskningen. Detta gjordes genom 
att utöka kriterierna för procedural rättvisa. Sex kriterier ska enligt Leventhals synsätt upp-
fyllas för att procedurer ska uppfattas som rättvisa. Procedurer bör (a) genomföras konsekvent 
över tid och för olika individer, (b) vara baserade på opartiskhet, (c) baseras på korrekt 
information, (d) ha någon form av mekanism för att rätta till bristfälliga eller felaktiga beslut, 
(e) upprätthålla rådande etiska och moraliska standards och (f) försäkra sig om att grupper 
som berörs av beslutet har fått gjort sina röster hörda (Colquitt et al., 2001).  

Ytterligare en aspekt av organisationsrättvisa introducerades av Bies och Moag (1986) vars 
begrepp, interaktionell rättvisa, fokuserade uppmärksamheten på upplevelsen av det 
bemötande individer får i en organisation. Interaktionell rättvisa har senare delats upp i två 
separata dimensioner av rättvisa (Colquitt et al., 2001). Den första, interpersonell rättvisa, 
syftar till individens upplevelse av att bli behandlad på ett vänligt, respektfullt och värdigt sätt 
av sina medarbetare och chefer. Den andra, informativ rättvisa, handlar om individens 
uppfattningar av hur väl kommunikationen med överordnade fungerar exempelvis att de 
erhåller information om hur betydelsefulla processer och beslut äger rum.  

Organisationsrättvisa har visat sig vara ett komplicerat och mångfacetterat fenomen. Inom 
forskningsvärlden pågår en kontrovers huruvida organisationsrättvisa bör studeras dimension 
för dimension eller om de olika dimensionerna bör undersökas ur ett integrerat perspektiv 
(Greenberg & Colquitt, 2005). Resultatet av Colquitt och kollegors (2001) meta-analys av 25-
årig rättviseforskning inom organisationer visar att det finns ett starkt samband mellan de 
olika rättvisedimensionerna. Sambandet anses dock inte vara så pass starkt att de olika 
dimensionerna ska ses som ett och samma rättvisebegrepp. Forskarna Ambrose och Arnaud 
(2005) anser däremot att allt för mycket arbete har lagts ner på att försöka särskilja och 
studera de olika dimensionerna var för sig. De föreslår istället att forskarna bör ta ett steg 
tillbaka och se den stora bilden och studera organisationsrättvisa mer generellt.  

Forskning (Colquitt & Chertkoff, 2002) som lagt fokus på att undersöka procedural rättvisa 
har funnit att denna dimension visar ett positivt samband med teams prestationer och ett 
negativt samband med sjukfrånvaro. Tyler och DeCremer (2005) fann att upplevelsen av 
procedural rättvisa får anställda att lättare acceptera förändringar i organisationen och ökar 
även samarbetsvilligheten hos de anställda (DeCremer, Tyler & den Ouden, 2005). I 
forskning där olika rättvisedimensioner undersökts tillsammans har det visat sig att 
upplevelsen av den procedurala rättvisan blir viktigare när upplevelsen av den distributiva 
rättvisan är låg. Tepper (2001) undersökte sambandet mellan anställdas upplevelse av rättvisa 
och deras psykiska hälsa och fann att sambandet mellan procedural rättvisa och psykisk hälsa 
var starkare i de fall då den distributiva rättvisan var låg. Med andra ord kan detta förklaras 
med att när en anställd upplever att denne vid en löneförhandling får för låg lön (= låg 
distributiv rättvisa) och inte får en förklaring till varför det blev så (=låg procedural rättvisa) 
kan detta leda till ohälsa hos den anställde. Skulle det istället vara så att den anställde är 
väldigt nöjd med sin lön (distributiv rättvisa) är inte proceduren bakom denna lönehöjning 
viktig för denne (procedural rättvisan). Detta innebär att när anställda upplever hög distributiv 
rättvisa är de mer benägna att bortse från procedural orättvisa. Colquitt och Chertkoff (2002) 
gjorde ett liknande fynd då de i en studie undersökte sambandet mellan procedural-, 
distributiv rättvisa och uppgiftsmotivation både när utfallet var av positiv och negativ art. När 
individerna fick ett oväntat, negativt utfall (=låg distributiv rättvisa) blev det viktigt att få en 
förklaring (procedural rättvisa) för att upprätthålla uppgiftsmotivationen. Elovainio, Kivimäki, 
Vahtera, Virtanen & Keltikangas-Jarvinen (2003) fann i en finsk studie att då anställda 
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upplevde låg procedural- och låg interaktionell rättvisa påverkade detta deras hälsa på ett 
negativt sätt. Den procedurala- och interaktionella rättvisan har visat sig vara förknippade 
med organisationsengagemang (Greenberg, 1990).   
 
 
Work locus of control 
 
Locus of control har sitt ursprung i Rotters (1966) sociala inlärningsteori (“social learning 
theory”). Denna teori förklarar att människors förväntningar av ett utfall kommer att förutsäga 
deras beteende under givna förhållanden. Spector (1982) menar att locus of control handlar 
om att individer attribuerar orsaken till händelser som uppstår antingen till sig själva eller till 
den omgivande miljön. Individer med extern locus of control tillskriver orsaken till 
händelser/belöningar som en konsekvens av ödet, tur eller andra personer än henne själv 
(Lilly & Virick, 2006). Individer som istället tror att händelser som inträffar i deras liv är en 
följd av deras eget beteende och/eller förmåga, personlighet eller ansträngning bedöms ha en 
intern locus of control (Kirkcaldy, Shepard, & Furnham, 2002). Enligt Muhonen och 
Torkelson (2004) anses individer med intern locus of control därmed själva kunna kontrollera 
händelser/belöningar genom sitt beteende medan individer med extern locus of control anser 
att kontrollen över händelser/belöningar ligger utanför dem själva. Kirkcaldy et al. (2002) 
menar att människor med hög intern locus of control tenderar att ha högre ambitioner, vara 
mer motståndskraftiga, anta mer utmaningar och ser sig själva som källan till framgång. Intern 
locus of control är också intimt förknippat med generell hälsa då dessa individer lyssnar mer 
på hälsobudskap, är mer intresserade av att förbättra sin fysiska hälsa och uppvisar en bättre 
psykisk hälsa. Spector (1982, 1988) har även påvisat att denna personlighetstyp är en viktig 
komponent för individers förmåga att hantera påfrestningar i arbetslivet samt att den har en 
stor betydelse för anställdas hälsa och välmående. 

Tidigare forskning har visat att locus of control är en viktig personlighetsvariabel som bör 
tas hänsyn till då den kan förklara beteenden i ett flertal situationer inom en organisation 
(Spector, 1982). Spector fann att individer med en intern locus of control har en benägenhet 
att tro att de kan kontrollera arbetsmiljön genom deras eget beteende. De är bland annat lättare 
att motivera, uttrycker en stark tilltro till den egna kompetensen, presterar bättre, är mer 
uppgiftsorienterade än umgängesorienterade och upplever arbetet som mindre påfrestande. 
Individer med extern locus of control tenderar däremot att vara mer nöjda med direkt 
övervakning/kontroll, visar eftergivenhet till sociala krav och går lättare med på krav från 
tvingande ledare. I senare forskning fann Spector (1988) att intern work locus of control var 
positivt relaterat till arbetstillfredsställelse, engagemang, inflytande på arbetet samt att 
individer med denna typ av locus of control i högre grad själva överväger att åta sig 
ledaruppdrag. 

I Sverige uppvisas ett fenomen i regionala skillnader i sjukfrånvaron som tyder på att 
sjukfrånvaro är vanligare längre norrut (Selander, Marnetoft, Åkerström & Asplund, 2005). 
Anledningar till dessa skillnader har bland annat förklarats med skillnader i attityder till arbete 
och sociala förmåner samt att sjukskrivning är ett uttryck för låg moral och låg ansvarskänsla. 
Enligt Kirkcaldy et al. (2002) är locus of control en av de mest undersökta 
personlighetsvariablerna som visat sig vara relaterad till psykosomatisk hälsa och 
arbetsrelaterat beteende. I en studie undersökte Selander et al. (2005) om det fanns skillnader i 
locus of control på samhällsnivå mellan två städer där skillnaden i sjukfrånvaro från jobbet 
var betydande. De fann att extern locus of control var mer vanligt i Strömsund som även 
uppvisade en högre sjukfrånvaro än i Stockholm. Denna skillnad försvann dock när effekten 
av fysisk och mental hälsa samt inkomst kontrollerades. Detta tyder på att skillnader i 
sjukfrånvaro på samhällsnivå inte kan förklaras med locus of control. Studien påvisade dock 
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ett starkt samband på individnivå mellan locus of control och hälsa på så sätt att personer med 
god hälsa rapporterade hög intern och låg extern locus of control, medan människor med dålig 
hälsa rapporterade låg intern och hög extern locus of control.  

Den tidiga endimensionella synen på begreppet locus of control som ett kontinuum (intern-
extern) innebär antagandet om ett globalt perspektiv i synen på individens locus of control 
(Lilly & Virick, 2006). Senare har en multidimensionell syn på locus of control utvecklats till 
en innebörd i att individer anses ha olika kontroll över olika områden i livet (Spector, 1988). 
Exempel på dessa domänspecifika områden är hälsa och arbete. Work locus of control handlar 
om individers tro på att det som inträffar på arbetet, exempelvis löneökning eller befordran, 
antingen beror på dem själva (intern work locus of control) eller att det beror på orsaker 
utanför deras egen kontroll (extern work locus of control). Spector et al. (2002) studerade om 
chefer från 24 olika länder utspridda på fem olika kontinenter kunde antas skilja sig åt i work 
locus of control. Forskningshypotesen var att intern work locus of control skulle ha samband 
med positiv hälsa och att detta samband skulle vara universellt. Hypotesen fick stöd i studien 
då det signifikanta sambandet mellan work locus of control och arbetstillfredsställelse var 
negativt och kom att gälla näst intill alla 24 länder oavsett kulturella skillnader. I stort sett 
gällde detsamma för sambandet mellan work locus of control och psykisk hälsa, medan 
sambandet mellan work locus of control och fysisk hälsa skiljde sig åt mellan länderna och 
därmed inte kunde antas gälla universellt. Kirkcaldy et al. (1999) fann i sin undersökning att 
individer med intern locus of control tenderar uppvisa mindre mental påfrestning och att de är 
mindre benägna att vid frustration mot organisationen svara med aggressivt eller 
tillbakadragande beteende än individer med extern locus of control.  
 
 
Könsaspekter  
 
Forskningen visar att det finns tydliga könsskillnader i sjukfrånvaro. Kvinnor har enligt en 
rapport från Riksförsäkringsverket (2004) en högre sjuklighet än män även om viss skillnad 
finns med avseende på yrke, arbete och arbetsmiljö. År 2003 var 80 300 män och 142 700 
kvinnor långtidssjukskrivna (90 dagar eller längre). En anledning till detta kan vara att män 
befinner sig till en högre grad i yrken (exempelvis verkstadsindustri) inom den privata sektorn 
där den fysiska arbetsmiljön har förbättrats under senare år. Kvinnor däremot dominerar i de 
mer psykiskt ansträngande yrkena (exempelvis vård och omsorg) inom den offentliga sektorn. 
Den generella utvecklingen av arbetsmiljön har inneburit en förändring från att vara fysiskt 
krävande till mer psykosocialt krävande. Samma undersökning visar också att män inom den 
privata sektorn generellt har större påverkansmöjligheter i sitt arbete och dessutom tjänar 
bättre än vad kvinnor gör inom kommuner och landsting. Detta är faktorer som också 
påverkar individers hälsa (Stenbeck, 2005). Hogstedt et al. (2004) menar att det inte finns 
något definitivt svar på varför kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens men nämner som 
tänkbar förklaring att kvinnor i högre grad än män ”dubbelarbetar”. Trots den jämlikhet som 
anses råda mellan män och kvinnor i Sverige är det fortfarande kvinnan som i de flesta 
familjer har det största ansvaret för barn och hem. Socialförsäkringsboken som ges ut av 
Riksförsäkringsverket (2004) hade år 2004 temat ”Kvinnor, män och sjukfrånvaron”. I denna 
källa konstateras att livsvillkoren för män och kvinnor väsentligt skiljer sig åt och att detta kan 
förstås utifrån den rådande könsordningen. Här beskrivs att kvinnor får betala ett högt pris för 
den bristande jämställdheten som existerar i familj och arbetsliv. En konsekvens av den 
rådande könsordningen är att kvinnor får nedsatt hälsa som kan leda till 
sjukskrivning/deltidsarbetet/förtidspensionering som resulterar i en lägre inkomst och i 
slutänden en lägre pension.              
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Resultatet av forskningen om det finns några könsskillnader i upplevd organisationsrättvisa 
har varit något motsägelsefull. Som tidigare beskrivits är organisationsrättvisa ett 
mångfacetterat och komplex begrepp vilket leder till att det kan vara svårt att dra några 
generella slutsatser framför allt då det gäller könsskillnader. Sweeney och McFarlin (1997) 
fann att män och kvinnor skiljer sig åt då det gäller värderingen av upplevd distributiv och 
procedural rättvisa. Sambandet mellan distributiv rättvisa och ett flertal organisationsutfall 
(till exempel organisationsengagemang och avsikt att stanna kvar i organisationen) var 
starkare för män än för kvinnor. Förhållandet mellan procedural rättvisa och samma utfall var 
istället starkare för kvinnor än för män. Detta resultat indikerar på att män har ett större behov 
av att resurser ska vara rättvist fördelade för att de ska känna tillfredsställelse med 
organisationens utfall än vad kvinnor har. För kvinnor verkar det istället vara viktigare att ha 
möjligheten att vara delaktiga i olika typer av processer, till exempel beslutsprocesser. Lee 
och Farh (1999) replikerade några år senare ovan nämnda studie och de kom inte fram till 
samma slutsats som Sweeney och McFarlin. Som en möjlig förklaring till detta menade Lee 
och Farh att detta kan bero på att vår upplevelse av vad som är rättvist eller inte förändrar sig 
över tid. Rådande samhällsnormer påverkar våra bedömningar om vad rättvisa är. Ett bra 
exempel på detta är löner. Tidigare var det allmänt accepterat att män kunde tjäna mer än vad 
kvinnor gör inom samma yrkesgrupp. Detta är inte godtagbart idag och upplevs därför som 
orättvist då det inträffar. Det insamlade materialet som Sweeney och McFarlins studie var 
baserade på var insamlat redan år 1980 vilket gör att det har gått nästan 20 år till Lee och 
Farhs studie. Lee och Farh föreslår att över denna tid har en utveckling av jämställdheten i 
arbetslivet ägt rum, där trenden går emot att könsskillnaderna minskar. I en finsk studie 
(Elovainio et al., 2002) undersöktes det bland sjukhusanställda om procedural och 
interaktionell rättvisa var bidragande faktorer till hälsa. Resultatet i denna studie visade att när 
anställda upplevde låg organisationsrättvisa riskerade detta de anställdas hälsa. Studien 
uppvisade inga skillnader mellan män och kvinnor då det gällde procedural och interaktionell 
rättvisa. Dock fann de att interaktionell rättvisa var en starkare prediktor av sjukfrånvaro för 
män än för kvinnor, men menade att detta kunde bero på en snedfördelning mellan könen i det 
insamlade materialet då över 50% av läkarna var män och 93% av sjuksköterskorna var 
kvinnor. De föreslår vidare att det kan vara så att anställda inom olika yrkesgrupper lägger 
olika betydelse i vad rättvisa innebär. I en meta-analys av Cohen-Charash och Spector (2001) 
påvisades inget starkt samband mellan kön och upplevd organisationsrättvisa. De menar att 
oavsett kön upplevs rättvisa på ett likartat sätt, dock erkänner de att förhållandet mellan kön 
och upplevd rättvisa är långt ifrån enkelt att reda ut och förklara. Denna fråga anser de är en 
utmaning för framtida forskning att undersöka vidare.   

I en undersökning om work locus of control och dess roll vid arbetstillfredsställelse och 
hälsa i förhållande till stress i arbetslivet valde Muhonen och Torkelson (2004) att anta ett 
könsperspektiv. Resultatet visade att extern work locus of control var positivt relaterat till 
stressorer och symtom av ohälsa, medan det var negativt relaterat till arbetstillfredsställelse 
och kom att gälla för både kvinnor och män. Vid ytterligare analyser framgick det att work 
locus of control var en signifikant prediktor av hälsa och arbetstillfredsställelse, men enbart 
för kvinnor. Vidare visade det sig att kvinnor som upplever mer stress och tenderar att vara 
externa i sin work locus of control på arbetet i större utsträckning rapporterar symtom på 
ohälsa.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att studera om upplevelsen av 
organisationsrättvisa och work locus of control predicerar upplevd hälsa hos manliga och 
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kvinnliga kollektivanställda. Ett vidare syfte var också att undersöka om det fanns några 
könsskillnader gällande upplevd hälsa, upplevd organisationsrättvisa och work locus of 
control. 
Forskningsfrågorna som ställdes i studien var: 

1. Vilka av faktorerna upplevd organisationsrättvisa och work locus of control predicerar 
upplevd hälsa hos kollektivanställda män och kvinnor?  

2. Finns det skillnader mellan män och kvinnor gällande upplevd hälsa, upplevd 
organisationsrättvisa och work locus of control?  

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien bestod av hel- (94,2 %) eller deltidsanställda (5,8 %) industriarbetare 
som arbetade dagtid (67 %) eller skiftgång (33 %) på ett och samma företag. Enkäten 
distribuerades via internposten till samtliga 461 kollektivanställda på företaget, varav ungefär 
80 var kvinnor. Av det totala antalet utdelade enkäter returnerades 104 stycken. En enkät 
uteslöts då deltagaren inte besvarat ett stort antal centrala frågor. Detta medförde en 
sammanlagd svarsfrekvens på 22,5 %. Av de deltagare som slutligen medverkade i 
undersökningen var 76,7 % (79) män och 23,3 % (24) kvinnor, vilket medförde en 
svarsfrekvens på 21 % för männen och 30 % för kvinnorna för samtliga 461 
kollektivanställda. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 64 år med en medelålder på 
45,1 år (SD 12,6 år). Anställningstiden för deltagarna varierade från tre månader till 48 år med 
ett medeltal på 17,5 år (SD 15,2 år). Det generella bortfallet i studien var 357 enkäter vilket 
ger en procentsats på 77,5 %. Som uppmuntran att delta i undersökningen lottades fyra 
trisslotter ut bland deltagarna.     
 
     
Material 
 
För studien utformades en enkät som bestod av fyra delområden med sammanlagt 52 frågor 
och påståenden som undersökningsdeltagarna fick ta ställning till. De hade för avsikt att mäta: 
demografisk data, självskattad hälsa, organisationsrättvisa och work locus of control. Med 
enkäten följde ett missivbrev som informerade deltagarna om studies syfte och gällande etiska 
forskningsprinciper.  

 
Demografisk data. De demografiska data som insamlades utgjordes av ålder, kön, 

anställningsår på företaget och typ av anställning.  
 
Självskattad hälsa. I undersökningen fick deltagarna själva skatta sin upplevda hälsa i 

allmänhet utifrån mätinstrumentet SF-36 Health Survey (Ware & Gandek, 1993) och den 
användes i en svensk version som utformats av Sullivan, Karlsson och Ware (1995). Den 
självskattade upplevda hälsan mättes med ett index bestående av 6 frågor och uppvisade en 
reliabilitet på .79. Ett exempel på fråga som ställdes var ”Hur nöjd är du just nu med din 
hälsa” och besvarades utifrån en skattningsskala från 1 (mycket missnöjd) till 5 (mycket 
nöjd). Ett högt värde indikerade på en upplevelse av god hälsa. Deltagarna fick även 
rapportera sin sjukfrånvaro respektive sjuknärvaro under de senaste 12 månaderna utifrån den 
svenska versionen av SF-36. Svarsalternativen var (1) aldrig, (2) en gång, (3) 2-3 gånger, (4) 
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4-5 gånger och (5) fler än 5 gånger. Ett lägre svar indikerade på en lägre 
sjukfrånvaro/sjuknärvaro. Anledningen till att undersökningsledarna valde 12 månader var att 
det kan vara svårt att själv rapportera sin sjukfrånvaro respektive sjuknärvaro under en allt för 
lång tidsperiod. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro ingick inte i hälsoindexet då dessa inte hängde 
ihop statistiskt med de övriga frågorna om upplevd hälsa. Undersökningsledarna valde istället 
att titta på dessa faktorer som två enskilda frågor.       

 
Organisationsrättvisa. Påståendena kring upplevd organisationsrättvisa delades upp på de 

tre dimensionerna distributiv-, procedural- och interaktionell rättvisa, vilket är i enlighet med 
Cohen-Charash och Spector (2001). Påståendena baserades på befintligt mätinstrument av 
Colquitt (2001) och översattes till svenska av studiens undersökningsledare. Översättningen 
till svenska kontrollerades av handledaren för denna studie. Samtliga påståenden besvarades 
utifrån en femgradig skattningsskala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt), vilket 
medför att ett högt värde indikerar på en hög grad av upplevd organisationsrättvisa. 
Distributiv rättvisa mättes med sju påståenden varav två var spegelvända. Två påståenden 
uteslöts varav ett av dessa var spegelvänt. De kvarvarande fem påståendena användes i ett 
index som uppvisade en reliabilitet på .86. Exempel på påstående med distributiv rättvisa var 
”Du belönas på ett rättvist sätt för dina insatser på arbetet”. Procedural rättvisa mättes med 
sju påståenden varav två var spegelvända. Slutligen användes fyra påståenden i ett index som 
uppvisade en reliabilitet på .77. Av de tre påståenden som uteslöts ingick de båda spegelvända 
påståendena. Exempel på påstående med procedural rättvisa var ”De som berörs av ett beslut 
får uttrycka sin åsikt i frågan innan beslutet tas”. Interaktionell rättvisa mättes med sex 
påståenden varav ett spegelvändes. Ett index skapades med fem av dessa påståenden som 
uppvisade en reliabilitet på .89. Exempel på påstående med interaktionell rättvisa var ”Du blir 
vänligt behandlad av din närmaste chef”. Anledningen till att påståenden uteslöts när index 
skapades var att de försämrade studiens reliabilitet.   

 
Work locus of control. Detta index mättes med en svensk version (Tuija Muhonen, docent, 

universitetslektor i arbetsvetenskap, internationell migration och etniska relationer, IMER, 
Malmö högskola, personlig kommunikation, 7 mars 2007) av Spector´s (1988) Work Locus of 
Control Scale (WLCS). Mätinstrumentet innehöll 16 arbetsrelaterade påståenden med lika 
många internt som externt inriktade påståenden. Dessa besvarades utifrån en sexgradig 
skattningsskala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). Höga poäng på WLCS 
indikerar extern work locus of control och låga poäng intern work locus of control. De 
påståenden som mätte intern work locus of control spegelvändes innan analys. Exempel på 
påståenden var ”Att få det arbete man vill ha är mestadels en fråga om tur”(extern) och 
”Anställda som presterar bra blir oftare befordrade”(intern). I föreliggande studie skapades ett 
index av samtliga påståenden som uppvisade en reliabilitet på .84, vilket är i enlighet med 
tidigare studier (Spector, 1988; Muhonen & Torkelson, 2004).   
 
 
Procedur 
 
Undersökningen ägde rum på ett tillverkningsföretag beläget i mellersta Sverige med ungefär 
700 anställda. Undersökningsledarna ringde till företaget och fick prata med företagets 
skyddsingenjör. Undersökningens enkät och missivbrev översändes sedan via e-post för 
granskning och godkännande. Några smärre ändringar gjordes i detta material och efter att 
skyddsingenjören även fått klartecken från fackföreningen ägde ett möte rum för att 
ytterligare presentera undersökningen. Vid detta möte bestämdes hur distribueringen av 
enkäterna skulle äga rum. I syfte att försöka öka svarsfrekvensen på enkäterna hade 
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undersökningsdeltagarna som önskemål att själva få en chans att möta deltagarna i 
undersökning och göra en presentation, men eftersom de var utspridda på 25 stycken 
avdelningar och arbetade olika skift beslutades det att det inte var praktiskt genomförbart. 
Istället ordnade skyddsingenjören etiketter med namn och avdelning som fästes på 
missivbrevet för att göra enkäten mer personlig. Missivbrev med namn och avdelning 
ihophäftad med enkät levererades till skyddsingenjören den 7 maj för vidare distribution. Vid 
detta tillfälle lämnades även en igentejpad kartong med öppning där de ifyllda enkäterna 
kunde lämnas. Denna låda ställdes på personalavdelningen i korridoren utanför 
skyddsingenjörens rum. I missivbrevet lämnades information om syftet med undersökningen, 
instruktioner om tillvägagångssätt och att det insamlade materialet endast skulle användas i 
studiesyfte. Vidare informerades respondenterna även om att de garanterades anonymitet i 
undersökningen. Missivbrevet redovisade också deltagarnas rättigheter enligt Vetenskaps-
rådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1999). 
För att säkra deltagarnas anonymitet påmindes de om att riva bort missivbrevet med deras 
namn på innan de lämnade den ifyllda enkäten. På detta missivbrev fanns också information 
om hur undersökningsledarna kunde nås om några frågor skulle dyka upp i efterhand. 
Undersökningsledarna lovade att några exemplar av den slutgiltiga versionen av studien 
senare skulle finnas tillgänglig att läsa på personalkontoret. Sista datum för inlämnande av 
enkät sattes till den 16 maj. Vid detta tillfälle hade endast 71 enkäter lämnats varpå tiden för 
inlämning förlängdes till den 25 maj. För att försöka höja svarsfrekvensen sattes 
påminnelselappar upp på företagets anslagstavla. Detta resulterade i att ytterligare 33 enkäter 
lämnades in.                           

 
 

Resultat 
 
Resultaten analyserades i flera steg. Först mättes den interna konsistensen genom en 
reliabilitetsanalys med Cronbachs alpha (α). Fem index mättes i analysen, dessa var  upplevd 
hälsa, distributiv rättvisa, procedural rättvisa, interaktionell rättvisa och work locus of control. 
Samtliga index uppvisade tillfredsställande reliabilitet. Det högsta alphavärdet visade 
interaktionell rättvisa och det lägsta alphavärdet uppmättes för den procedurala rättvisan. 
Medelvärden och standardavvikelser räknades också fram för varje index. Upplevd hälsa och 
interaktionell rättvisa uppvisade de högsta medelvärdena och procedural rättvisa det lägsta. Se 
Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Medelpoäng, standardavvikelse och Cronbachs alpha 
Index M SD α 
1. Upplevd hälsa (skala 1-5) 3.87 0.59 .79 
2. Distributiv rättvisa (skala 1-5) 2.99 0.93 .86 
3. Procedural rättvisa (skala 1-5) 2.73 0.85 .77 
4. Interaktionell rättvisa (skala 1-5) 3.86 0.95 .89 
5. Work locus of control (skala 1-6) 3.14 0.79 .84 
  

Sedan genomfördes t-tester för att jämföra om män och kvinnor skiljde sig åt i aktuella 
index. Av Tabell 2 framgår att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan könen. Män 
uppvisade dock högre medelvärden på samtliga index och tenderade därmed att vara mer 
externa i sin work locus of control än kvinnorna. Den största skillnaden mellan könen 
återfanns i indexet work locus of control och den minsta skillnaden mellan könen uppvisade 
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indexet upplevd hälsa. Materialet var snedfördelat då antalet män var 79 och kvinnorna var 
24. 
 
Tabell 2 
T-test mellan indexerade variabler för män (n=79) respektive kvinnor (n=24) 
Index Kön M SD t p 
1. Upplevd hälsa  Man 3.89 0.61 0.63 ns 
 Kvinna 3.81 0.55   
2. Distributiv rättvisa  Man 3.02 0.91 0.67 ns 
 Kvinna 2.88 1.00   
3. Procedural rättvisa  Man 2.80 0.83 1.35 ns 
 Kvinna 2.53 0.88   
4. Interaktionell rättvisa  Man 3.94 0.93 1.52 ns 
 Kvinna 3.61 1.01   
5. Work locus of control  Man 3.22 0.81 1.77 ns 
 Kvinna 2.90 0.67   
 

Som nästa steg genomfördes Pearsonkorrelationer mellan aktuella variabler, vilka 
redovisas i Tabell 3. Av tabellen framgår att samtliga rättvisedimensioner hade ett positivt 
signifikant samband med upplevd hälsa. Det vill säga att desto högre grad av upplevd rättvisa 
en individ uppvisar desto högre grad av hälsa. Work locus of control hade ett signifikant 
negativt samband med upplevd hälsa. Ett lågt värde på WLCS är ett uttryck för en intern work 
locus of control och detta innebär att desto mer intern en individ är i sin work locus of control 
desto högre grad av upplevd hälsa. Work locus of control uppvisade även ett negativt 
samband med samtliga rättvisedimensioner, vilket innebär att de individer med intern work 
locus of control upplever en högre grad av rättvisa. De starkaste korrelationerna fanns mellan 
de olika rättvisedimensionerna som visade sig vara positivt korrelerade med varandra. Detta 
innebär att en individ som upplever en hög grad av rättvisa på en dimension också upplever 
en hög grad av rättvisa på de andra rättvisedimensionerna.  

Pearson korrelation utfördes också mellan indexet upplevd hälsa, sjukfrånvaro och 
sjuknärvaro. Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan upplevd 
hälsa och sjukfrånvaro (r=.02; p=.85) eller mellan upplevd hälsa och sjuknärvaro (r=-.04; 
p=.68).  
 
Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan undersökningsvariabler (n=103) 
Index 1 2 3 4 5 6 7 
1. Upplevd hälsa -       
2. Ålder -.10 -      
3. Kön -.06  -.23* -     
4. Distributiv rättvisa      .26**  -.21* -.07 -    
5. Procedural rättvisa      .35** -.01 -.13   .58** -   
6. Interaktionell rättvisa    .24*  .06 -.15   .54**   .61** -  
7.Work locus of control    -.28**      .31** -.17 -.38** -.40** -.30** - 
* p<.05, ** p<.01 
Not. Man = 1, Kvinna = 2 
 

En multipel regressionsanalys (metod stepwise) utfördes för att se vilka variabler som var 
de starkaste prediktorerna för upplevd hälsa. Analyser gjordes för män och kvinnor var för 
sig. I respektive modell ingick variablerna ålder, distributiv-, procedural-, interaktionell 
rättvisa och work locus of control. Resultaten som framkom visade att modellen för männen 
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förklarade 9 % av variansen i upplevd hälsa med work locus of control som enda signifikanta 
prediktor (β=-.32, t=-2.92, p=.001). De övriga variablerna var inte signifikanta och uteslöts 
därför ur modellen. För kvinnor framkom däremot att procedural rättvisa var den enda 
signifikanta prediktorn (β=-.48, t=-2.58, p=.001) med en förklaringsprocent på 20. Även i 
denna modell uteslöts de icke signifikanta variablerna.  

Undersökningsledarna valde att undersöka självskattad sjukfrånvaro och sjuknärvaro 
vidare. Generellt rapporterades en låg sjukfrånvaro i undersökningen. Ungefär 70 % av 
undersökningsdeltagarna rapporterade att de aldrig varit frånvarande från arbetet på grund av 
hälsoskäl under det senaste året (sjukfrånvaro). Sjuknärvaron var mer vanligt förekommande i 
undersökningen. Ungefär 60 % svarade att de har gått till arbetet då de borde ha stannat 
hemma av hälsoskäl (sjuknärvaro) under samma tidsperiod. Resultaten visade att cirka 25 % 
av både männen och kvinnorna rapporterade sjuknärvaro, fyra gånger eller mer på ett år. Se 
Tabell 4. 
 
Tabell 4 
Procentfördelning av rapporterad sjukfrånvaro och sjuknärvaro (antal tillfällen) fördelat på 
kön under de senaste 12 månaderna (n=103) 
 n Aldrig En gång 2-3 ggr 4-5 ggr Fler än 5 
Sjukfrånvaro       
   Man 79  41,7 % 34,2 % 17,7 % 5,1 % 1,3 % 
   Kvinna 24 29,2 % 20,8 % 41,6 % 4,2 % 4,2 % 
Sjuknärvaro       
   Man 79 34,2 % 16,5 % 25,3 % 12,6 % 11,4 % 
   Kvinna 24 25,0 % 12,5 % 37,5 % 12,5 % 12,5 % 
 

T-tester utfördes för att undersöka om det fanns några skillnader mellan män och kvinnor i 
rapporterad sjukfrånvaro och sjuknärvaro (se Tabell 5). Kvinnorna rapporterade högre 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro än männen men dessa skillnader var ej av signifikant art.  
 
Tabell 5 
Medelpoäng, standardavvikelser och resultat av t-test gällande skillnader i sjukfrånvaro och 
sjuknärvaro för kön (n=103)  
 t-test 
 n M SD t p 
Sjukfrånvaro      
   Man 79 1.90 0.96 -1.89 ns 
   Kvinna 24 2.33 1.09   
Sjuknärvaro      
   Man 79 2.51 1.38 -0.77 ns 
   Kvinna 24 2.75 1.33   

 
 

Diskussion 
 
En individs hälsa och välmående påverkas av en mängd olika faktorer i dennes omgivning. 
Arbetslivet är en betydelsefull del av den anställdes liv och det är därför angeläget att få en 
ökad förståelse för hur den anställde upplever sin arbetssituation och hur detta återspeglar sig 
i dennes hälsa. Muchinsky (2003) framhåller att ett arbete inte bara bör ses som en riskfaktor 
för ohälsa, en plats som gör människor sjuka, utan han menar att ett arbete även kan vara en 
friskfaktor. Att gå till sitt arbete spelar en central roll i de flesta individers liv. Muchinsky 
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poängterar att individer genom sitt arbete skapar sin identitet, självkänsla och psykiska 
välmående.  Syftet med föreliggande studie var att studera om det fanns några skillnader 
mellan män och kvinnor gällande upplevd hälsa, upplevd organisationsrättvisa och work locus 
of control samt att undersöka vilka av dessa faktorer som predicerar upplevd hälsa. För att 
kunna mäta eventuella skillnader mellan könen studerades kollektivanställda kvinnor och män 
på samma nivå i ett och samma företag, något som kan anses vara en styrka i undersökningen 
då det kan vara svårt att jämföra olika organisationer på grund av att arbetsuppgifter, 
företagsstruktur- och klimat kan skilja sig åt. 

Resultatet av utförda t-tester visade inte på några signifikanta könsskillnader på för studien 
aktuella faktorer. Män och kvinnor i föreliggande undersökning rapporterade en likvärdig 
relativt god upplevd hälsa vilket talar emot aktuell forskning (Hogstedt et al., 2004; 
Riksförsäkringsverket, 2004; Stenbeck, 2005) som påvisar att kvinnorna är 
överrepresenterade bland ohälsotalet. En tänkbar förklaring till detta kan bero på att 
undersökningens deltagare är anställda på samma arbetsplats och arbetar under samma typ av 
förhållanden. Tidigare forskning (Stenbeck, 2005; Aronsson & Lindh, 2004) har försökt 
förklara kvinnornas ohälsotal med att de befinner sig i yrkesgrupper som utsätts för mer 
psykiskt krävande arbeten medan männen istället har arbeten av mer fysisk art där 
förbättringar av arbetsmiljöförhållandena genomförts. I föreliggande undersökning studerades 
kvinnor som arbetar i en mansdominerad yrkesgrupp och detta kan innebära att dessa kvinnor 
har en bättre hälsa än de kvinnor som arbetar i mer kvinnodominerande yrkesgrupper. Det 
vore därför intressant att ytterligare studera kvinnor inom olika yrkesgrupper och jämföra 
deras hälsa mot varandra samt att studera om deras personligheter skiljer sig åt. Kan det vara 
så att det är en viss typ av kvinnor som söker sig till en viss typ av yrkesgrupp? Eller är det så 
som Lee och Fahr (1999) menar att den ökade trenden mot jämlikhet innebär att det inte finns 
några könsskillnader? Undersökningsledarna valde att ytterligare studera upplevd hälsa 
genom att separat undersöka sjukfrånvaro och sjuknärvaro ur ett könsperspektiv. T-tester 
visade inte på några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i rapporterad 
sjukfrånvaro eller sjuknärvaro. Detta fynd stärker resultatet att det inte finns några 
könsskillnader gällande hälsa i föreliggande studie.  

Kvinnorna uppvisade lägre medelvärden gällande organisationsrättvisans samtliga tre 
dimensioner. I en finsk studie (Elovainio et al., 2002) fann de att individer som upplever en 
låg grad av organisationsrättvisa riskerade sin hälsa. Enligt denna tidigare forskning borde 
egentligen kvinnorna i föreliggande studie uppvisa en sämre hälsa än männen eftersom 
kvinnorna har rapporterat en lägre grad av upplevd organisationsrättvisa. En möjlig förklaring 
till att kvinnorna rapporterade lägre upplevd organisationsrättvisa kan bero på att kvinnorna 
kan ses som en minoritet i en mansdominerad yrkesgrupp. Undersökningsledarna spekulerar i 
om det kan vara så att gamla invanda könsroller lever kvar, vilka ger männen företräde, och 
som kan leda till att kvinnor inte upplever samma grad av rättvisa som männen.  Inom 
området organisationsrättvisa råder dock en oenighet om det finns några egentliga skillnader i 
upplevelsen av rättvisa mellan könen. Fynden i tidigare forskning (Cohen-Charash & Spector, 
2001) har visat sig vara motsägelsefulla då några funnit skillnader mellan könen och andra 
inte. Dessa motsägelsefulla fynd motiverar fortsatt forskning inom området.  

Analys av medelvärden av work locus of control visade att kvinnor har ett lägre 
medelvärde än männen och kan därmed anses vara mer interna i sin work locus of control. 
Enligt forskning från Muhonen och Torkelson (2004) borde kvinnorna i föreliggande studie 
rapporterat bättre hälsa än männen då individer som bedömts vara mer interna i sin work 
locus of control också har uppvisat en bättre hälsa. Dessa fynd styrks av annan forskning 
(Kirkcaldy et al., 2002; Spector, 1982, 1988) som också funnit att intern locus of control har 
påvisat samband med en bättre hälsa. Att kvinnor bedömdes vara mer interna i sin work locus 
of control i föreliggande studie talar emot tidigare nämnd forskning då kvinnor generellt 
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uppvisar en sämre hälsa än männen och borde därför också ha varit mer externa i sin work 
locus of control.   

Multipel regressionsanalys visade att män och kvinnor skiljde sig åt i vilken prediktor som 
starkast förklarade upplevd hälsa. Work locus of control var den starkaste prediktorn som 
förklarade 9 % av variansen i upplevd hälsa för männen. I en tidigare studie fann Muhonen 
och Torkelson (2004) att work locus of control var den starkaste prediktorn av hälsa men 
endast för kvinnor. Resultatet i denna studie stödjer därmed inte Muhonen och Torkelsons 
tidigare forskning. För kvinnorna i föreliggande studie var det däremot den procedurala 
rättvisan som var den starkaste prediktorn med en förklaringsprocent av 20 % av variansen i 
upplevd hälsa. Detta är ett resultat som överensstämmer med Sweeney och McFarlin (1997) 
vilka också fann att den procedurala rättvisan var viktigare för kvinnor än för män. Sweeney 
och McFarlin trodde sig kunna förklara att den procedurala rättvisan var viktigare för kvinnor 
beroende på att kvinnor och män socialiserats in i olika roller. Enligt dessa inlärda könsroller 
ska män prestera, gärna i konkurrens medan kvinnor däremot får lära sig att interagera, 
samarbeta och måna om gruppens bästa. Utifrån föreliggande studie är undersökningsledarna 
benägna att instämma i Sweeney och McFarlins tankegångar då en personlighetsvariabel 
(work locus of control) starkast förklarade upplevd hälsa för män medan en 
organisationsfaktor (procedural rättvisa) bäst förklarade upplevd hälsa hos kvinnor.  

 
 

Diskussion kring undersökningsvariabler 
  
Upplevd hälsa utgjorde den beroende variabeln i föreliggande studie. I enkäten mättes 
upplevd hälsa med åtta frågor och påståenden. Redan vid inmatning i SPSS- programmet 
märkte undersökningsledarna en diskrepans då många deltagare fyllt i att de haft en hög 
sjukfrånvaro och/eller sjuknärvaro (mer än två gånger) de senaste 12 månaderna och trots 
detta rapporterade en mycket god eller utmärkt hälsa. Då samtliga åtta frågor/påståenden 
gällande upplevd hälsa ingick som ett index blev Cronbachs alpha-värdet .65 vilket kan anses 
vara tämligen lågt. Vid närmare granskning av samtliga åtta frågor/påståenden fann 
undersökningsledarna att dessa frågor skiljde sig åt i vad de faktiskt mätte. När frågorna om 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro plockades bort ur indexet höjdes Cronbachs alpha-värdet till 
.79. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro kan kanske anses vara ett mer objektivt mått av hälsa. De 
övriga frågorna var mer subjektiva till sin art då personen själv fick skatta sin hälsa. Detta 
antagande styrktes genom utförda Pearsonkorrelationer som påvisade att det inte fanns något 
signifikant samband mellan upplevd hälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Frågor om 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro påverkas dessutom i stor utsträckning av personens eget minne. 
Det kan vara svårt att minnas sin exakta sjukfrånvaro och sjuknärvaro under det senaste året. 
Detta kan därmed utgöra en risk för felrapportering. Istället för självrapporterad sjukfrånvaro 
kanske det hade varit mer lämpligt att hämta informationen från företagets personalavdelning. 
Sjuknärvaron skulle i detta fall dock gå förlorad då denna inte finns dokumenterad 
någonstans. Den självskattade hälsan däremot påverkas av hur den specifika individen mår 
just den dagen den fyller i enkäten. Det som rapporteras är oftast en dagsfärsk upplevelse och 
kanske inte helt och hållet återspeglar ett mer allmänt och stabilt hälsotillstånd över tid. 
Undersökningsledarna reagerade också på att en stor andel deltagare rapporterade hög 
sjuknärvaro och undrar om deltagarna faktiskt har missförstått frågan i studien och istället 
svarat på hur många dagar de varit på arbetet då de borde ha stannat hemma av hälsoskäl 
istället för antalet tillfällen detta skett. Eventuellt undrar undersökningsledarna om det kan 
vara ett tecken på social önskvärdhet, det vill säga att deltagarna vill visa att de varit 
”duktiga” och gått till arbetet trots att de borde ha stannat hemma.  
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I början av undersökningen var det tänkt att den oberoende variabeln organisationsrättvisa 
enbart skulle mätas som en enda övergripande variabel, generell rättvisa. Vid 
litteraturgenomgång av tidigare studier (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 
2001) visade det sig att organisationsrättvisans olika dimensioner uppvisade starka samband 
sinsemellan men också att de är distinkt särskilda från varandra som begrepp. Oenighet råder 
bland etablerade forskare inom området hur organisationsrättvisa bör studeras. Nowakowski 
och Conlon (2005) menar att det flerfaktoriella perspektivet möjliggör en uppdelning av 
organisationsrättvisa och att detta i sin tur gör det möjligt att identifiera områden med brister i 
syfte att förbättra dessa områden och öka upplevelsen av rättvisa för anställda. I föreliggande 
studie valdes det trefaktoriella perspektivet (distributiv-, procedural- och interaktionell 
rättvisa) framför det enfaktoriella (integrerat perspektiv) då detta troligtvis resulterar i en mer 
nyanserad bild av vilka rättvisefaktorer som har samband med anställdas hälsa. Även i 
föreliggande studie påvisade de olika rättvisedimensionerna inbördes relativt starka samband. 
Utifrån vilket faktoriellt perspektiv som väljs i en studie kan detta troligtvis leda till skiftande 
resultat. I föreliggande studie valde undersökningsledarna att studera de allmänna 
förhållandena av organisationsrättvisa ur ett bredare perspektiv i den anställdes arbetsmiljö. 
Eventuellt skulle undersökningens resultat kunnat ha sett annorlunda ut om fokus inriktats 
mot en mer specifik upplevelse eller företeelse (exempelvis löner) av organisationsrättvisa.   

 
 

Studiens begränsningar 
 
Reliabiliteten i föreliggande studie var hög då samtliga Cronbachs alpha värden för de olika 
indexen uppvisade en styrka från .77 till .90. Det finns dock några metodologiska 
begränsningar. Som begränsning kan nämnas att svarsfrekvensen var låg, endast 22,5 %. En 
låg svarsfrekvens var förväntat men dock inte i denna utsträckning. Deltagarna fick god tid på 
sig att besvara enkäten. Med förlängningen som gjordes blev det totalt nästan tre veckor, 
vilket borde ha varit fullt tillräckligt. En förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara att 
undersökningsledarna inte fick någon chans att personligen presentera undersökningen för 
deltagarna. Detta var inte möjligt då deltagarna var utspridda på flera avdelningar och 
arbetade olika typer av skift. Det är även osäkert hur många anställda som inte nåddes av 
enkäten på grund av tjänstledighet, längre sjukskrivning, mamma- och pappaledighet eller 
annan frånvaro.  

Tyvärr var könsfördelningen i föreliggande studie snedfördelad då 79 av deltagarna var 
män och endast 24 var kvinnor. Detta får till konsekvens att det försvårar möjligheten att göra 
generaliseringar till andra populationer. Då undersökningen ägde rum på ett tillverkande 
företag inom verkstadsindustrin var undersökningsledarna medvetna om att det fanns en 
snedfördelning mellan könen då merparten av industriarbetare är män och vädjade därför i 
missivbrevet till kvinnorna i hopp om att öka deras deltagande. Med facit i hand skulle det 
kanske ha varit bättre att välja ett annat företag där könsfördelningen inte var lika 
snedfördelad.  

Tidigare nämndes som styrka att undersökningen utförts på ett och samma företag. Detta 
kan dock också ses som en begränsning gällande generaliserbarheten av resultaten till andra 
organisationer. Olika företag har olika ”företagsklimat” vilket kan leda till ansenliga olikheter 
i förutsättningar för de anställda. Hur dessa förutsättningar ser ut påverkar de anställdas 
upplevelse av hälsa, upplevelse av organisationsrättvisa och även work locus of control. 

Huruvida de deltagare som tagit sig tiden att besvara enkäten skiljer sig ifrån de som inte 
besvarat den är det svårt att uttala sig om. Det är många som har fått chansen att delta i 
undersökningen och troligtvis är bortfallet av en mer slumpmässig art. Denna studie bygger 
endast på självskattad data. Detta framhålls ibland att vara en begränsning av trovärdigheten i 
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resultaten eftersom det finns risker med att endast samla in data med en enda 
insamlingsmetod. I denna typ av studier är det svårt att göra uttalanden om vilka faktorer som 
påverkar vilka då undersökningen utförts under en begränsad tid.  Det finns uppenbarligen 
andra faktorer som starkare predicerar hälsa än upplevd organisationsrättvisa och work locus 
of control dock är detta ett komplext område och fortsatt forskning är nödvändig för att 
försöka utröna de olika faktorernas samverkan.  

 
 

Förslag till framtida forskning 
 
Tidigare forskning inom detta område har dominerats av kvantitativa studier utförda utanför 
Sveriges gränser och som förslag till framtida forskning föreslås ett mer kvalitativt perspektiv 
och då framförallt sett utifrån svenska förhållanden. Undersökningsledarna föreslår också mer 
longitudinella studier för att undersöka eventuella förändringar över tid. Sannolikt förändras 
en individs hälsa i samband med åldrande och det vore även intressant att undersöka om 
upplevelsen av organisationsrättvisa och work locus of control förändras med åldrandet. Work 
locus of control är en personlighetsegenskap och personlighetsegenskaper anses vara tämligen 
stabila över tid, därför vore det också intressant att studera om en individs work locus of 
control förändras i samband med att den byter arbetsmiljö.      
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