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Title: A study on the relationship between work-related identity and perceived justice 

 

Abstract 

 The purpose of the present quantitative study was to examine work-related 

identity and if it had any association with perceived justice in workers with a full-time 

employment. The questionnaire contained 74 statements and seven background 

questions. The questionnaire contained questions about work-related identity 

(occupational, group and organizational) and perceived justice (procedural, distributive, 

interactive, informational). A total of 113 individuals with full-time jobs responded. The 

results of the present study showed significant effects between work-related identity and 

perceived justice. The results of the four completed regression analyzes showed that the 

identities predicted perceived justice various strong, where organizational identity had 

the strongest relationship to all kinds of perceived justice. Work-group identity had the 

strongest relationship to interactive justice, and occupational identity had the strongest 

relationship to distributive justice.  
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Sammanfattning 

 Syftet med föreliggande kvantitativa studie var att undersöka arbetsrelaterad 

identitet och se om det finns en relation till upplevd rättvisa hos arbetstagare med en 

heltidsanställning. Enkäten innehöll 74 påstående och sju bakgrundsfrågor. Den 

innehöll frågor om arbetsrelaterad identitet (yrkes, grupp och organisation) och upplevd 

rättvisa (procedural, fördelning, interaktiv och information). Totalt 113 individer med 

en heltidsanställning besvarade enkäten. Resultaten av denna studie visade på en 

signifikant relation mellan arbetsrelaterad identitet och upplevd rättvisa. Resultatet av 

de fyra genomförda regressionsanalyserna påvisade att identiteterna predicerade 

upplevd rättvisa olika starkt, där organisationsidentitet hade starkast relation till alla 

typer av upplevd rättvisa. Arbetsgruppsidentitet hade starkast relation till interaktiv 

rättvisa, och yrkesidentitet hade starkast relation till fördelad rättvisa. 
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Introduktion 

Enligt organisationspsykologin förekommer arbetsrelaterad identifikation på individ-, 

arbetsgrupps- och organisationsnivå (Gumus, Hamarat, Colak & Duran, 2012). Den 

beskrivs som ett psykologiskt tillstånd (Karanika-Murray, Duncan, Pontes, & Griffiths, 

2015), som kan påverka medarbetarens beteende, tankar och känslor (Gumus et al., 

2012). Innebörden på arbetsrelaterad identifikation kan variera, men Pratt (1998) menar 

att de flesta är eniga om att identifikation uppstår när en individ ser en annan (grupp, 

individ, objekt) som en del av sig själv. En av de främsta och mest inflytelserika teorier 

inom identifikation är social identitet (Löwstedt & Räisänen, 2014) och syftar till att 

förklara hur individer förstår sig själva utifrån sociala kategoriseringar, men även vad 

som leder till en specifik självkategorisering (Eriksson & Linde, 2014). Tajfel definierar 

social identitet som ”den del av individens självuppfattning som härrör från hans eller 

hennes medlemskap i en social grupp (grupper), tillsammans med det emotionella och 

värdet av att tillhöra en specifik grupp”. Till skillnad från personlighetsidentitet, som ser 

till det unika och särskiljande mellan varje individ, så handlar social identitet om de 

gemensamma drag som identifierar en specifik grupp. Social identitet kan därför ses 

som en sammanlänkande konstruktion mellan individ, grupp och organisationsnivå 

(Löwstedt & Räisänen, 2014). Teorin har kommit att bli framgångsrik i 

organisationssammanhang, då den har kunnat påvisa att sociala identiteter har en 

avgörande roll för de anställdas attityder och beteende. Medlemskapet i en organisation 

hjälper individer att definiera sig själva och besvara frågan ”Vem är jag?” (van Dick, 

van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel & Wieseke, 2008).  

 

Organisationsidentitet 

En arbetsgivares önskan är att ha ansvarsfulla anställda som arbetar i enlighet med att 

uppfylla organisationens mål på ett effektivt sätt. Hur starkt en individ identifierar sig 

med organisationen bygger både på högsta ledningen och den enskilde individen. Det 

bör ligga i en individs intresse att söka sig till organisationer där företagets mål, visioner 

och affärsfilosofier överensstämmer med eget tycke. Högsta ledningen ansvarar för att 

arbeta strategiskt för att främja organisationsidentitet hos de anställda (Gumus et al., 

2012). En organisationsidentitet formas av toppledningen, som tagit fram 

grundvärderingarna som styr organisationen. En ledare måste kunna besvara frågan 

”Vilka är vi?” då det har en inverkan på hur de anställda tolkar problem, identifierar 

möjliga hot, kommunicerar om organisationen och löser konflikter. I organisationer där 
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ledningen känner en svag identifikation kan det bildas subgrupper som har en annan 

målbild än de ursprungliga grundvärderingarna, vilket kan leda till sämre resultat för 

organisationen. Om medarbetarna upplever en svag organisationsidentifikation uppstår 

fler konflikter, men även tid och pengar går till spillo och missgynnar företaget. Därför 

är det viktigt med en enig ledning som har tydliga riktlinjer om vad organisationen står 

för (Voss, Cable & Voss, 2006). 

 Det gemensamma bandet mellan en anställd och dess organisation benämns som 

organisationsidentifikation. Organisationsidentifikation uppstår när en individs 

övertygelser om sin organisation blir en självdefinition (Gumus et al., 2012). Att 

identifiera sig till sin organisation är en specifik form av social kategorisering och berör 

en individs tillhörighet på arbetsplatsen. Känslan av ett ”vi” på arbetsplatsen uppstår i 

och med den upplevda identifieringen, vilket gör att de anställda gynnar företagets 

intressen. Individen tar till sig av organisationens mål, ideologi, värderingar, strategier 

och agerar utifrån dessa (Tavares, van Knippenberg & van Dick, 2016). För de anställda 

uppfylls behov som säkerhet och samhörighet samtidigt som organisationen arbetar 

främjande med identifikation för att få kontroll över sina medlemmar. Desto mer en 

anställd identifierar sig med sin organisation, desto större är chansen att de agerar och 

beter sig för organisationens bästa. I samband med upplevd organisationsidentifikation 

finns en rad positiva utfall, bland annat högre arbetstillfredsställelse, ökad 

samarbetsvillighet och lägre sjukfrånvaro. Det kan även bidra till ett ökat antal 

motiverade medarbetare, större engagemang och minskad förslitning på personalen 

(Gumus et al., 2012). Organisationsidentifikation blir en allt viktigare komponent i en 

del av organisations beteende. Detta på grund av att det förklarar och förutspår en hel 

del om de anställdas attityder och beteenden, vilket ger svar på ett psykologiskt 

tillstånd, nämligen den grundläggande kopplingen mellan anställda och organisationen 

(Basar & Sigri, 2015). 

 

Yrkesidentitet 

Många individer ser arbetet som en livsdomän och spenderar större delen av sina vuxna 

liv på arbetsplatsen. Utöver att människor självdefinierar sig utifrån sitt yrke så ger det 

även en mening till livet. Individer formar, ändrar och modifierar sig själva och andra 

utifrån arbetsrelaterade situationer och aktiviteter (Dutton, Roberts & Bednar, 2010). 

Det vanligaste sättet inom arbetsrelaterad identifikation är att identifiera sig utifrån sitt 

yrke, och det sägs vara lika nära relaterat till en persons sociala identitet. I dagens 
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samhälle är det ett vanligt förekommande i sociala sammanhang att yrket definierar en 

individ. En av de första frågorna som brukar ställas i nya bekantskapskretsar är ”Vad 

arbetar du med?” och utifrån detta gör människor mer eller mindre kvalificerade 

gissningar om personer. Det säger en del om en individs utbildningsnivå, kunskap och 

kompetens. Yrkestiteln fungerar som en underskrift för vilka vi är och beskriver vad vi 

gör. Ett yrke, oavsett vilket, kan definieras på olika sätt, bland annat genom 

arbetsdelning och anställningsförhållanden. Den enskilda titeln kan definieras och 

klargöras genom den enskildes arbetsuppgifter och genom den roll som individen 

uppfyller på arbetsplatsen. Yrkesidentifikation är en stor del inom 

organisationspsykologin och ses därför som en del av den sociala kategoriseringen 

(Eriksson & Linde, 2014).  

 En del forskare menar att det idag har blivit sällsyntare att människor 

självidentifierar sig genom sitt yrke på grund av nya arbetsvillkor som ökad efterfrågan 

på flexibilitet och rörlighet. De menar att människor som regelbundet byter arbete inte 

självdefinierar sig utifrån sitt yrke. På grund av de nya arbetsvillkoren kan yrkesidentitet 

förlorat en del av sin mening som en social identitet, det vill säga att yrket endast är 

något individer gör men inte definierar sig som. Dock tyder annan forskning på att 

yrkesidentiteten fortfarande är del av människans sociala identitet. Att arbete uppfyller 

personliga och sociala behov och att arbetsplatsen både utvecklar och underhåller 

sociala relationer. Yrket spelar en viktig roll i identitetsfrågor och är inte alls något vi 

endast gör, utan faktiskt något vi är (Eriksson & Linde, 2014). 

 

Arbetsgruppsidentitet 

På arbetsplatser förekommer det ofta att anställda måste samarbeta med varandra. 

Individer som tillhör samma grupp tenderar att identifiera sig med varandra (Meeussen, 

Delvaux & Phalet, 2014). Definitionen på en gruppidentitet är när två eller flera 

individer interagerar med varandra, delar liknande egenskaper, har gemensamma 

värderingar och mål samt har en tillhörighetskänsla till gruppen (Fauzia Nazir, 2015).  

 Arbetsgruppsidentifiering upprättas genom pågående interaktioner mellan 

gruppmedlemmar som delar sina personliga värderingar och mål. Dessa mål och 

värderingar blir även i arbetsrelaterade gruppsammanhang riktlinjerna för hur gruppen 

fungerar effektivt och uppnår överenskommelser. Det har påvisats att grupper som når 

överenskommelser har en ökad arbetstillfredsställelse, högre engagemang, bättre 

prestanda och mindre konflikter. Vid uppnådd gruppidentifikation finns det en vilja att 
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bidra till gemensamma mål samt att de anställdas beteende påverkas i enlighet med 

organisationens mål, både på individ- och gruppnivå (Meeussen et al., 2014). Dock 

finns det annan forskning som menar att det finns vissa nackdelar med en för stark 

gruppidentifiering. Gruppolarisering är en aspekt och innebär att gruppen har en tendens 

att ta mer extrema beslut och utveckla starkare åsikter än vad medlemmarna hade gjort 

på egen hand. En annan är social loafing som inriktar sig på den enskilda insatsen i 

gruppsammanhang. När större grupper bildas så minskar den individuella prestationen, 

vilket leder till att individer samtycker med andra talare istället för att anstränga sig på 

egen hand. Forskning har visat att större grupper oftare hamnar i konflikter (Fauzia 

Nazir, 2015).   

 Att människor tenderar att identifiera sig mer med relativt små grupper kan 

härledas till teorin om optimal särskiljningsförmåga. Teorin innebär att individer strävar 

efter en optimal balans mellan att betraktas som en säregen individ och att erkännas som 

medlem i en social grupp. På så sätt vill individer passa in och sticka ut samtidigt. 

Genom att anpassa arbetsgruppernas storlek är det lättare att finna en balans mellan 

dessa två (van Dick et al., 2008). 

 En individ kan identifiera sig med flera organisationsbaserade grupper samtidigt 

och det vanligaste förekommandet är att individer identifierar sig med sin organisation 

och arbetsenhet. Trots att människor kan uppleva identifikation till flera grupper 

samtidigt, så finns det forskning som visar på att identifiering till arbetsgrupper är 

starkare än organisationsidentifikation. Dock är dessa två separata koncept som 

påverkar en anställds attityd och beteende på olika sätt (van Dick et al., 2008). 

 

Upplevd rättvisa  

Organisationsrättvisa hänvisar till en individs uppfattning av och reaktioner om den 

rättvisa behandlingen i en organisation (Tessema, Tsegai, Ready, Embaye & Windrow, 

2014) och hör samman med hur de anställda trivs på arbetsplatsen (Chen, Mao, Hsieh, 

Liu & Yen, 2013). Liksom identitet (Dutton et al., 2010), så ses även organisatorisk 

rättvisa som flerdimensionell. Det grundar sig i hur de anställda upplever sig rättvist 

behandlade av sina överordnade och om de har en rättvis lön i jämförelse med det 

utförda arbetet (Chen et al., 2013). Tidigare forskning på upplevd rättvisa på 

arbetsplatser inriktar sig på tre olika modeller (Tessema et al., 2014), som undersöker 

olika aspekter av rättvisa på arbetsplatser (Chen et al., 2013). En två faktors modell 

(fördelad och procedurrättvisa), en tre faktors modell (fördelad, procedur och 



 

 
 

5 

interaktivrättvisa) samt en fyra faktors modell (fördelad, procedur, interaktiv och 

informationsrättvisa).	 Många forskare lägger vikt vid organisationsrättvisa, då det har 

en inverkan på organisationens effektivitet (Tessema et al., 2014) och har även visat sig 

vara en av de främsta anledningarna till arbetstillfredsställelse (Loi, Yang & 

Diefendorff, 2009). 

 

Fördelad rättvisa 	 

Fördelad rättvisa grundar sig i teorin om socialt utbyte och i ett arbetsrelaterat 

sammanhang handlar det om hur arbetsgivare och arbetstagare byter tjänster och 

gentjänster. De anställda förser organisationen med kunskap, intelligens, färdigheter och 

arbetskraft och får i åtgärd lön, belöningar och andra förmåner (Sert, Elçi, Uslu & 

Şener, 2014). Den fördelade rättvisan inriktar sig alltså på hur väl de har behandlats i 

arbetet genom att jämföra utfallet (till exempel löneförhöjning eller andra förmåner) 

med ingångar (till exempel ansträngning eller tid) (Tessema et al., 2014). 

 

Procedural rättvisa  	 

Procedural rättvisa inriktar sig på den upplevda rättvisan i beslutsfattandet inom 

organisationer (Sert et al., 2014). Den skiljer sig från den fördelade rättvisan på så sätt 

att den ser till hur besluten har fattats av ledningen, till exempel vad chefen har gått på 

vid fördelandet av uppdrag (Tessema et al., 2014). En av de viktigaste slutsatserna från 

tidigare forskning är att vid upplevd rättvisa kommer de anställda att vara med benägna 

att acceptera ett beslut, även om det är negativt. Forskning tyder även på att individer 

har sex olika kriterier i beaktandet när de bedömer upplevelsen av den procedurala 

rättvisan; 

-   Representation, de berördas möjlighet att kunna yttra synpunkter efter ett 

beslut. 

-   Konsekvent tillämpning av kriterier, att alla i jämförbara situationer 

behandlas lika. 

-   Etiskt bemötande, respektera de berördas rättigheter utifrån allmänt 

accepterande moraliska normer. 

-   Reduktion av partiskhet, de överordnande håller sig opartiska, ärliga och 

rättvisa i beslutsprocesser. 

-   Användning av information, rättvisa beslut måste kunna härledas från rätt 

information. 
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-   Möjlighet till korrigering, det vill säga möjligheterna att förändra, riva upp 

eller avvisa vad som bedöms vara ett dåligt beslut (Sert et al., 2014). 

 

Interaktiv rättvisa 	 

I början på 1980-talet utvecklades en tredje aspekt av organisationsrättvisa, nämligen 

den interaktiva. Den uppstod genom rapporter skrivna av anställda som upplevt sig 

orättvist behandlade (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng, 2001). Interaktiv rättvisa 

inriktar sig på hur ledningen behandlar sina underordnade med känslighet och i vilken 

grad de känner sig respekterade. Ledningen i detta fall, är de som fattar besluten i olika 

ärenden inom organisationen. Detta kan ske under ett lönesamtal, då den enskilde 

behöver bli lyssnad på (Enoksen & Sandal, 2015). Förhoppningen i samband med 

interaktiv rättvisa är att de underordnade ska behandlas med ärlighet, artighet och 

respekt. De fyra kriterierna som innefattas i denna rättvisa är berättigande, ärlighet, 

respekt och anständighet (Colquitt et al., 2001). 

 

Informationsrättvisa 	 

I fyra-faktors modellen ingår även informationsrättvisa (Tessema et al., 2014). Den 

uppstod genom den interaktiva rättvisan, som på senare tid har blivit två specifika 

aspekter av rättvisa. Den inriktar sig på hur väl de överordnande kan förklara de olika 

förfarandena och resultaten (Colquitt et al., 2001). Har de anställda fått rätt information 

och förklaringar? Känner de sig rättvist behandlade genom procedurerna? Tidigare 

forskning menar att informations rättvisa bör innehålla fler kriterier för att de 

överordnande ska kunna ge tillräckligt utförliga förklaringar. De menar att de ska få 

informationen i rätt tid, de ska vara rimliga och mer specifika (Enoksen & Sandal, 

2015). 

 

Inflytande i arbetslivet  

Nya studier har kunnat påvisa att anställda som upplever en låg organisationsrättvisa är 

förknippat med en rad sjukdomar. Psykisk ohälsa, sömnproblem och hjärtproblem är 

konsekvenser som både de anställda och organisationen drabbas av (Tessema et al., 

2014). De stressrelaterade sömnstörningarna som kan drabba de anställda är framför allt 

en bieffekt av fördelningsrättvisan (Sert et al., 2014). Dessutom har organisationen 

högre sjukfrånvaro. Av just denna anledning är det viktigt att prioritera de olika 

aspekterna av rättvisa och implementera detta i organisationens dagliga arbete (Tessema 
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et al., 2014). Tidigare forskning menar att alla fyra aspekter av rättvisa påverkar de 

anställdas attityder och beteende på olika sätt. Dock har den fördelade och interaktiva 

rättvisan starkare påverkan när det kommer till känslomässiga utfall som engagemang 

och arbetstillfredsställelse (Schminke, Arnaud & Taylor, 2015). Högre 

arbetstillfredsställelse, ökad motivation och mer förtroende till chefer och 

organisationen är andra exempel som sker i samband med att de anställda känner sig 

rättvist behandlade på arbetsplatser. Detta resulterar även i att organisationer med hög 

rättvisa har mindre sjukskrivningar och minskad personalomsättning (Tessema et al., 

2014). Tidigare forskning har även kunnat påvisa en positiv korrelation mellan 

organisationsidentitet och den upplevda rättvisan (procedural, fördelad, interaktiv, 

information). Dock är detta ett resultat utifrån en studie om lärare (Basar & Sigri, 2015).  

 

Syfte 

Eftersom väldigt få studier har undersökt relationen mellan arbetsrelaterad identitet och 

upplevd rättvisa (Knez, 2016) har syftet med denna uppsats varit att undersöka denna 

relation hos arbetstagare med en heltidsanställning. Mer precis, har vi undersökt om och 

hur mycket de tre typerna av arbetsrelaterad identifikation predicerar upplevelsen av 

rättvisa (procedural, fördelad, interaktiv och informationsrättvisa) på arbetet.  

 

Frågeställning 

Predicerar de arbetsrelaterade identifikationerna (yrke, grupp och organisation) upplevd 

rättvisa (procedural, fördelad, interaktiv och information) bland heltidsanställda? 

 

Metod 

Deltagare och urval  

Urvalet för studien skedde genom ett bekvämlighetsurval. Enkäten lades ut på sociala 

medier (Facebook och Linkedin) där alla med en heltidsanställning fick möjligheten att 

svara. Den skickades även vidare till vänners bekanta och delades på föräldrars 

arbetsplatser. Svarsfrekvensen på enkäten var totalt 113 svar, varav 44 var män (~38,6 

%) och 69 var kvinnor (~61,4 %). Kriterierna för att delta var en heltidsanställning. 

 

Tillvägagångssätt 

Det tilltänkta examensarbetet involverade från start två organisationer. På grund av 

tidsbrist valde den ena organisationen att inte delta. De inkomna svaren från den andra 
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organisationen gick inte att använda på grund av den låga svarsfrekvensen. När detta 

inträffade försökte vi komma i kontakt med nya organisationer som kunde tänkas ställa 

upp, men då tiden var knapp var detta inte möjligt att genomföra. Då togs beslutet om 

att göra en generell undersökning bland heltidsanställda.  

 När studiens syfte var att utgå från organisationer gjordes en testenkät, som 

besvarades av tre personer. I och med ändringen av studiens syfte tillkom ytterligare en 

bakgrundsfråga, nämligen befattning. Länken till den webbaserade enkäten (Bilaga 1) 

lades sedan ut på sociala medier (Facebook, Linkedin), skickades till vänners bekanta 

och delades på föräldrars arbetsplatser. Deltagarna fick instruktioner om att 

undersökningen gjordes i samband med vårt examensarbete på Högskolan i Gävle, att 

den var helt anonym, svarstiden var beräknad till cirka 10-15 minuter och att frågorna 

skulle besvaras utifrån en Likertskala mellan ett till fem. De fick även kontaktuppgifter 

vid eventuella funderingar. I samband med utskick av enkäten uppgavs det att enkäten 

skulle finnas tillgänglig under en period av en vecka, dock hade tillräckligt många svar 

inkommit efter endast fyra dagar och beslut togs om att inaktivera enkäten. 

  

Material/Mätinstrument 

För studien användes två mätinstrument i en gemensam enkät, ett för arbetsrelaterad 

identitet, det vill säga yrkes (Blau, 1989), arbetsgrupp (Cook and Wall, 1980) och 

organisationsnivå (Kreiner & Ashforth, 2004) och ett för upplevd rättvisa (procedural, 

fördelad, interaktiv, information) (Sweeney & McFarlin, 1997).  Frågorna är framtagna 

och översatta av Knez (2016). 

 Vi har använt oss av programmet Limesurvey för att utforma en webbenkät. 

Enkäten (Bilaga 1) bestod av fyra grupper (A-D), där A innehöll 27 frågor om 

arbetsrelaterade identitet, B bestod av 10 frågor gällande generell arbetsrelaterade 

identitet, C innehöll 37 frågor om organisationsrättvisa och D sju stycken 

bakgrundsfrågor (kön, ålder, utbildning, befattning, typ av organisation, 

anställningslängd och civilstatus). A-C bestod av 74 påståenden och besvarades utifrån 

en Likertskala där ett representerade ”håller inte med alls” och fem ”håller helt med”.  

 

Design och dataanalys 

Vi har utfört fyra regressionsanalyser, en för varje utfallsvariabel (procedural, fördelad, 

interaktiv, informationsrättvisa) med de tre prediktorerna (yrke-, arbetsgrupp- och 
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organisationsidentitet). Data analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistic 22. 

För att kunna betrakta skillnader som statistiskt signifikanta drogs gränsen vid p< 0.05 .  

      

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer de etiska riktlinjer som är rekommenderade av American Psychological 

Association (American Psychological Association, 2010). Då främst att deltagandet 

under processen varit anonym och frivillig, och att det när som helst hade möjlighet att 

avbryta enkäten. Svaren har även behandlats konfidentiellt och resultatet kan inte 

kopplas till enskilda individer.  

 

Resultat 

Fyra regressionsanalyser genomfördes, en för varje typ av upplevd rättvisa (procedural, 

fördelad, interaktiv och informationsrelaterad) som utfallsvariabel och de tre typerna av 

identitet (organisations-, arbetsgrupps- och yrkesidentitet) som prediktorer. Resultatet 

kommer beskrivas i ord nedan utifrån Tabell 1.  

 

Procedural Rättvisa 

Analysen visade ett signifikant samband mellan de tre identiteterna och procedural 

rättvisa (se Tabell 1). Identiteternas Beta (β) skiljer sig åt, vilket implicerar olika starka 

samband med den procedurala rättvisan. Enligt Tabell 1 påvisar organisationsidentiteten 

det starkaste sambandet med den procedurala rättvisan.  

 

Fördelad Rättvisa 

I analysen uppvisades ett signifikant samband mellan två typer av identiteterna 

(organisations och yrkes) och fördelad rättvisa (se Tabell 1). Identiteternas Beta (β) 

skiljer sig åt, vilket implicerar olika starka samband med den fördelade rättvisan. Enligt 

Tabell 1 påvisar organisationsidentiteten det starkaste sambandet med den fördelade 

rättvisan samt att arbetsgruppsidentiteten inte har något samband alls. 

 

Interaktiv Rättvisa 

Analysen visade ett signifikant samband mellan två av identiteterna (organisations och 

arbetsgrupp) och interaktiv rättvisa (se Tabell 1). Identiteternas Beta (β) skiljer sig åt, 

vilket implicerar olika starka samband med den interaktiva rättvisan. Enligt Tabell 1 
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påvisar organisationsidentiteten det starkaste sambandet med den interaktiva rättvisan 

samt att yrkesidentiteten inte har något samband alls. 

 

Informations Rättvisa 

Analysen visade ett signifikant samband mellan de tre identiteterna och informations 

rättvisa (se Tabell 1). Identiteternas Beta (β) skiljer sig åt, vilket implicerar olika starka 

samband med informations rättvisa. Enligt Tabell 1 påvisar organisationsidentiteten det 

starkaste sambandet med informations rättvisa.   

 

Tabell 1 – Regressionsanalyserna av hur identiteterna predicerar rättvisorna 
 R2 Beta (β) df Mean Square F Sig. 

Procedural Rättvisa 0.24 0.26 Organisationsidentitet* 

0.24 Arbetsgruppidentitet* 

0.18 Yrkesidentitet* 

3.113 1.87 11.55 .000 

Fördelad Rättvisa 0.15 0.30 Organisationsidentitet* 

-0.09 Arbetsgruppidentitet 

0.23 Yrkesidentitet* 

3.113 1.8 6.37 .001 

 

Interaktiv Rättvisa 0.32 0.41 Organisationsidentitet* 

0.27 Arbetsgruppidentitet* 

-0.7 Yrkesidentitet 

3.113 9.75 17.55 .000 

Informations 

Rättvisa 

0.43 0.52 Organisationsidentitet* 

0.17 Arbetsgruppidentitet* 

0.15 Yrkesidentitet* 

3.113 10.48 27.21 .000 

*Signifikanta resultat p<.01  

 

Diskussion 

Avsikten med föreliggande studie var att undersöka relationen mellan arbetsrelaterad 

identitet (yrke, arbetsgrupp, organisation) och upplevd rättvisa (procedural, fördelad, 

interaktiv, information) hos arbetstagare med en heltidsanställning. Mer precis, hur de 

tre typerna av arbetsrelaterad identifikation predicerar upplevd rättvisa. Resultatet av de 

fyra genomförda regressionsanalyserna visade på att identiteterna predicerar upplevd 

rättvisa olika starkt. 

 Tidigare forskning har kunnat påvisa en positiv korrelation mellan 

organisationsidentitet och alla fyra typer av arbetsrelaterad rättvisa (Basar & Sigri, 

2015). Detta går i linje med resultatet från denna studie, där organisationsidentitet hade 

starkast samband med procedural, fördelad, interaktiv och informations rättvisa. En 



 

 
 

11 

tänkbar förklaring till detta kan härledas från innebörden av organisationsrättvisa, som 

ser till den enskilde individens uppfattning om den rättvisa behandlingen inom 

organisationen (Tessema et al., 2014). Hur starkt en individ identifierar sig med sin 

organisation har även det en koppling till den enskilde individen (Gumus et al., 2012). 

Då de båda psykologiska aspekterna identitet och rättvisa är beroende av den enskilda 

individens uppfattning så är det logiskt att ett starkare samband kunde påvisas.  

 Resultatet påvisade inte en relation mellan yrkesidentitet och interaktiv rättvisa. 

En individs yrkesidentitet beror på hur stark denne identifierar sig till sin profession 

(Dutton et al., 2010), och har inte en koppling till hur chefer och ledning behandlar sina 

underordnade med respekt och känslighet i olika förfaranden (Enoksen & Sandal, 

2015). Att regressionsanalysen inte visade ett samband kan därför förklaras utifrån att 

yrkesidentitet inte har att göra med hur en individ behandlas av sina överordnade.  

 Inte heller arbetsgruppsidentitet och fördelad rättvisa påvisade en relation. 

Arbetsgruppsidentitet syftar till att förklara identifiering till en specifik grupp och dess 

gruppmedlemmar (Meeussen et al., 2014) och fördelad rättvisa ser till de anställda 

förser företaget med kunskap, intelligens, färdigheter och arbetskraft och får i åtgärd 

lön, belöningar och andra förmåner. Då den upplevda rättvisan inriktar sig på relationen 

mellan en arbetstagare och en arbetsgivare och deras gemensamma överenskommelser 

(Sert et al., 2014) och en arbetsgruppsidentitet specifikt ser till två eller flera individer 

(Fauzia Nazir, 2015) som delar gemensamma värderingar och mål. Resultatet antas bero 

på att arbetsgruppsidentitet och fördelad rättvisa är två aspekter som inte ligger varandra 

nära och därför inte påvisat ett samband. 

 Som ovan nämnt är den främsta teorin inom arbetsrelaterad identitet, teorin om 

social identitet, som är inriktad på att förklara hur individer förstår sig själva utifrån 

sociala kategoriseringar och vad som leder till en specifik kategorisering (Eriksson & 

Linde, 2014). Teorin har blivit framgångsrikt just för att den har en avgörande roll 

gällande att förklara den anställdes attityder och beteende i organisationssammanhang 

(van Dick et al., 2008). Enligt det framtagna resultatet, kan vi inte se att föreliggande 

studies resultat har bidragit till några konsekvenser för denna teori, då syftet endast var 

att undersöka om det förelåg någon relation mellan identiteterna och rättvisa.  

 

Metoddiskussion 

För att distribuera enkäten, användes programmet Limesurvey. Vid besvarandet av 

enkäten, var det många deltagare som blev utkastade från programmet, vilket har 
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medfört ett tapp på många potentiella deltagare som kunde ha påverkat studiens resultat. 

Påståendena som har använts i enkäten har sedan tidigare översatts från engelska till 

svenska, i och med översättningen har en del påståenden framstått som lite obegripliga, 

vilket även det kan ha påverkat resultatet. Att påståendena dessutom har besvarats 

utifrån en Likertskala mellan ett till fem, innebär en skattning för deltagarna, vilket inte 

behöver överensstämma med verkligheten och även kan skilja sig mellan hur individer 

uppfattar skalan.  

 Kriteriet för att besvara föreliggande studies enkät var att deltagarna behövde ha 

en heltidsanställning. I efterhand, kunde kriterierna för studien ha varit fler. Resultatet 

kan nämligen ha påverkats av att egna företagare samt individer som inte erhållit en 

längre periods heltidsanställning har besvarat enkäten. Detta kan ha medfört felaktiga 

svar hos de med en kortare periods anställning enligt van Dick et al. (2008) som menar 

att en stark identitet utvecklas över tid och kan stärkas i och med en längre anställning. 

Exempel på kriterier är att individer med chefspositioner och med en anställning under 

ett år, inte fått besvara enkäten.  

 Enkäten som deltagarna fick ta del av innefattade sju bakgrundsfrågor samt 74 

påståenden. En anledning till att svarsfrekvensen inte var högre kan bero på att enkäten 

innehöll många påståenden och att deltagarna inte orkade engagera sig i enkäten. Det 

finns även en chans att på grund av de förhinder som uppstått under arbetets gång, att 

deltagarna svarade för att hjälpa oss men inte höll fullt fokus genom hela enkäten, 

därmed finns det en risk att alla svar inte är sanningsenliga.  

 

Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till fortsatta studier är att innefatta fler prediktorer som kön, ålder, utbildning 

och anställningslängd, då det finns mycket som kan påverka hur arbetsrelaterad identitet 

och upplevd rättvisa står i relation till varandra.  

 I denna studie fick organisationsidentitet och informationsrättvisa det starkaste 

sambandet. Då informationsrättvisa är den nyaste framtagna aspekten av arbetsrelaterad 

rättvisa (Colquitt et al., 2001) skulle det vara av intresse att fördjupa sig i hur det 

kommer sig att just dessa två fick den starkaste relationen.  

 Det skulle även vara av intresse att göra en kvalitativ studie, för att se hur det ser 

ut i praktiken. Utifrån en kvalitativ studie, går det att utveckla och få en djupare 

förståelse i hur medarbetare uppfattar de olika aspekterna.   
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Resultatets praktiska relevans  

I föreliggande studie har resultatet visat att organisationsidentitet har starkast samband 

med den upplevda rättvisan (procedural, fördelad, interaktiv och information). Detta 

påtalar hur viktigt det är för en organisation att ha medarbetare som identifierar sig med 

organisationen, då detta starkast påverkar den upplevda rättvisan. När en medarbetare 

har en stark organisationsidentitet, kommer de troligtvis även uppleva att de blir rättvist 

behandlade. Organisationsrättvisa påverkar organisations effektivitet (Tessema et al., 

2014) och medarbetares arbetstillfredsställelse (Loi et al., 2009). Medarbetare som inte 

upplever sig rättvist behandlade kan utveckla psykisk ohälsa, sömnproblem och 

hjärtproblem, varför organisationen även kan drabbas högre sjukfrånvaro. Följaktligen 

är det viktigt att prioritera aspekterna av organisationsidentitet och upplevd rättvisa, 

samt att implementera dessa i organisationens dagliga arbete (Tessema et al., 2014). Av 

just denna anledning bör organisationen arbeta strategiskt med dessa frågor. 
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Bilaga 1 
Examensarbete 2016 
  
Denna enkät beräknas ta cirka 10-15 minuter att besvara. Frågorna är indelade i grupper (A-D). Flertal av 
frågorna är formulerade som påståenden som du skall besvara med att kryssa för en siffra på en skala 
mellan 1-5, där 1 betyder "håller inte alls med" och 5 betyder "håller helt med". Vid besvarandet av 
frågorna, tänk på att utgå från din nuvarande arbetsplats. Ditt deltagande är helt frivilligt och anonymt. 
Den här enkäten innehåller 81 frågor 
D 
1 [75] Kön? * 
Välj bara en av följande: 

•    Kvinna 

•    Man 
2 [76] Ålder? * 
Skriv ditt svar här: 
  
3 [77]Utbildning?  * 
Skriv ditt svar här: 
  
4 [81] Vilken typ av organisation är du anställd på? * 
Skriv ditt svar här: 
  
5 [79]Hur länge har du arbetat inom organisationen?  * 
Skriv ditt svar här: 
  
6 [80]Befattning inom organisation? * 
Skriv ditt svar här: 
  
7 [78]Civilstatus?  * 
Skriv ditt svar här: 
  
A 
8 [1] Det finns en allmän förståelse om arbetsplatsens syfte * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
9 [2] Min arbetsgivare har en tydlig och unik vision * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
 1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
10 [3] Det finns en stark känsla av samförstånd på min arbetsplats * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
11 [4] Min arbetsgivare har en specifik mission som delas av oss anställda * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
12 [5] Jag tycker för mycket om den nuvarande karriärmöjligheten, för att ge upp den * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
13 [6] Om jag kunde byta till ett annat arbete med liknande lön, skulle jag förmodligen göra det * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
14 [7] Om jag fick göra om det, hade jag inte valt att arbeta inom min nuvarande profession/yrke * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
15 [8]Jag vill definitivt satsa på en karriär inom denna profession/yrke  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
16 [9]Om jag hade pengar så att jag inte behövde arbeta, skulle jag ändå fortsätta att arbeta inom 
min nuvarande profession/yrke * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
17 [10]Jag är besviken på att jag någonsin har börjat arbeta inom denna profession/yrke  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
18 [11]Inom min nuvarande profession/yrke kan man skapa livsverk  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
19 [12]Om jag får problem på jobbet kommer mina arbetskollegor att hjälpa mig  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
20 [13]Jag kan lita på mina arbetskollegor att de kommer att hjälpa mig vid behov  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
21 [14]De flesta av mina arbetskollegor kan man lita på, i meningen, att de gör vad de har lovat att 
göra  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
22 [15]Jag litar helt och hållet på mina kollegors yrkesskicklighet  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
23 [16]De flesta av mina arbetskollegor jobbar på, även om inte chefen är i närheten  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
24 [17]Jag kan förlita mig på att andra, än mina arbetskollegor, inte kommer att försvåra mitt 
arbete genom slarv  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
25 [18]Utan en arbetsplats att arbeta på skulle jag känna mig ofullständig  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
26 [19]Jag skulle vilja arbeta på en arbetsplats, där dess framgång/misslyckande skulle kännas som 
min framgång/misslyckande  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
27 [20]En stor del av vem-jag-är känslan skulle försvinna, om jag inte var del av en arbetsplats  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
28 [21]Jag har, i stort sett, inget behov av att identifiera mig med en arbetsplats  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 



 

 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
29 [22]Jag känner mig lyckligare, i stort sett, ju mer mina mål, värderingar och åsikter överlappar 
med min arbetsgivares   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
30 [23]Jag skulle hellre säga "vi" än "de" när vi pratar om min arbetsplats  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
31 [24]Oberoende var jag arbetar, vill jag tänka om mig själv som representant för arbetsplatsen  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
32 [25]Att vara en del av den nuvarande arbetsplatsen ger mig blandade känslor   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
33 [26]Jag slits mellan hat och kärlek, vad det gäller mina känslor för arbetsplatsen  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
34 [27]Att vara en del av arbetsplatsen ger mig motsägelsefulla känslor  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 



 

 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
B 
35 [28]Jag kan mitt arbete mycket väl  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
36 [29]Jag saknar det när jag inte är på jobbet   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
37 [30]Jag har ett starkt band till mitt arbete   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
38 [31]Jag är stolt över mitt arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
39 [32]Arbetet är en del av mig  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
40 [33]Jag har under lång tid haft en "personlig", nära relation till mitt arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 



 

 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
41 [34]Det finns ett samband mellan jobbet och mitt aktuella liv  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
42 [35]Jag kan färdas i mina tankar fram och tillbaka tidsmässigt till jobbet när jag tänker på 
det  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
43 [36]Jag kan reflektera över minnen knutna till mitt arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
44 [37]Tankarna om jobbet är en del av mig  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
C 
45 [38]Jag är inte säker på vad som krävs för att få en befordran i min organisation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
46 [39]Jag får omgående information om förändringar i rutiner och bestämmelser som påverkar 
mitt arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 



 

 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
47 [40]Det är omöjligt att förändra saker och ting i min organisation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
48 [41]Det finns lämpliga rutiner för att, vid behov, få min arbetsprestation omprövad  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
49 [42]Jag förstår bedömningssystemet som används i min organisation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
50 [43]När ändringar görs i organisationen, brukar de anställda förlora i slutändan  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
51 [44]För personalen positiva rutiner, har bidragit till att utveckla deras möjligheter i 
organisationen  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
52 [45]De disciplinära åtgärder som vidtagits i organisationen har varit rättvisa och motiverade  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 



 

 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
53 [46]Jag är inte rädd för att "slå larm" om saker och ting som jag tycker är fel i min 
organisation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
54 [47]Om jag blev föremål för någon oförtjänt behandling, tror jag att jag skulle få möjlighet att 
visa mitt missnöje samt få information om mina rättigheter  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
55 [48]Jag känner till de specifika åtgärder som jag behöver vidta för att på nytt kunna undersöka 
en negativ handling som riktats mot mig  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
56 [49]De metoder som används för att bedöma min arbetsprestation är rättvisa och objektiva  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
57 [50]Jag har känt till de kriterier som tidigare har använts för att utvärdera min 
arbetsprestation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  



 

 

58 [51]Befordran eller löneökning, i den här organisationen, beror oftast på hur väl en person 
utfört sitt arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
59 [52]I det nuvarande systemet beror ekonomiska belöningar sällan på medarbetares prestation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
60 [53]Cheferna tenderar att bedöma personalen lika, oberoende av hur de anställda har utfört sitt 
arbete  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
61 [54]I det nuvarande systemet får cheferna vissa tydliga belöningar för ett utmärkt arbete   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
62 [55]Prestationsutvärderingar påverkar olika åtgärder som vidtas i organisationen  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
63 [56]Min chef har utvärderat min arbetsprestation utifrån saker som inte har med mitt arbete att 
göra  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
64 [57]Jag kommer att få en lägre ställning eller flyttas från min befattning om jag gör ett dåligt 
arbete   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
65 [58]Bedömningen av min arbetsinsats ger en rättvis bild av min faktiska arbetsprestation  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
66 [59]Jag kommer att befordras eller ges ett bättre jobb om jag presterar särskilt bra  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
67 [60]Mitt hårda arbete kommer leda till ett erkännande, som en kompetent medarbetare  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
68 [61]Jag kommer få en ekonomisk belöning om jag presterar särskilt bra  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
69 [62]Din chef tar hänsyn till dina åsikter  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
70 [63]Din chef bekämpar fördomar  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
71 [64]Din chef ger dig information om tagna beslut och deras konsekvenser  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
72 [65]Din chef behandlar dig med vänlighet och omtanke  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
73 [66]Din chef visar respekt för dina rättigheter som anställd  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
74 [67]Din chef behandlar dig på ett korrekt sätt   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
75 [68] I din organisation utgår man från korrekt information som behövs för att fatta beslut * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 



 

 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
76 [69]I din organisation ges möjligheter att kritisera eller överklaga beslut   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
77 [70]I din organisation blir alla som påverkats av ett beslut företrädda  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
78 [71]I din organisation fastställs rutiner så att besluten som skall tas blir konsekventa   * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
79 [72]I din organisation lyssnar man på alla som berörs av ett beslut  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
80 [73]I din organisation ges det lämplig information om besluten som tagits och deras praktiska 
betydelse  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
81 [74]I din organisation är det tillåtet att begära förtydliganden eller ytterligare information om 
de tagna besluten  * 
Välj bara en av följande: 

•    1 

•    2 

•    3 



 

 

•    4 

•    5 
1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med)  
 
Tack för ditt deltagande!  
  
Vid eventuella funderingar går det bra att kontakta Michaela. 
  
Telefonummer: 0733324720 
Mail: mickann_92@hotmail.com 
 
 
Skicka in din enkät. 
Tack för att du svarat på denna enkät. 
 

 

 

 
 

 
	  


