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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan 

organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till ledning och motivation 

hos arbetstagare inom vuxenutbildningen. Syftet är även att undersöka 

sambandet när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och 

anställningsform. För att besvara studiens syfte har data samlats in 

via ett standardiserat frågeformulär och därefter har deskriptiv 

statistik tagits fram, en korrelationsanalys har utförts samt en 

variansanalys där flera gruppers medelvärdesskillnader har jämförts. 

Studiens resultat visar att det finns ett signifikant positivt samband 

mellan variablerna organisatorisk rättvisa, delaktighet och tillit till 

ledning. Det finns dock inget signifikant samband mellan variabeln 

motivation och de övriga variablerna. Sambanden kvarstår som 

signifikanta respektive icke signifikanta när det kontrolleras för kön, 

ålder, yrke och anställningsform. En förklaring till att motivation inte 

har ett samband med övriga variabler kan bero på att skalan som 

avsåg att mäta motivation mätte önskad motivation snarare än faktiskt 

upplevd motivation.    
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Abstract 

 The aim with this study is to examine the relationship between 

organizational justice, participation, trust in management and 

motivation of employees in adult education. The aim is also to 

examine the relationship when controlling for gender, age, profession 

and employment status. To answer the questions of the study data has 

been collected via a standardized questionnaire and thereafter 

descriptive statistic has been produced, a correlation analysis has been 

done and a analysis of variance in which the mean of several groups 

has been compared. The result of the study shows that there is a 

significant positive relationship between the variables organizational 

justice, participation and trust in management. However there is no 

significant relationship between the variable motivation and the other 

variables. When controlling for gender, age, profession and 

employment status the relationships still remain significant and non 

significant. One explanation of why the variable motivation is not 

related to the other variables might be that the scale mentioned to 

measure motivation was measuring desired motivation rather than 

actual motivation. 

 

Keywords: Organizational justice, participation, trust, motivation, 

employees, management. 
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Aspekter av psykosocial arbetsmiljö hos arbetstagare inom vuxenutbildningen 

Det finns människor som ägnar större delen av sina vuxna liv till att arbeta målmedvetet, men 

vad är det som motiverar dem? Är det bekräftelse, ett gott teamwork, pengar, trygghet, ett gott 

ledarskap etc.? Hur önskar vi ha det på våra arbetsplatser för att må bra och känna oss 

tillfreds? Hur vill vi bli behandlade i fråga om rättvisa och delaktighet och hur viktigt är det 

att ha tillit till sin ledning? Många människor världen över tillbringar många timmar under en 

livstid till att arbeta, vanligen långt fler timmar än vad som ägnas åt fritidssysslor. I dagens 

samhälle befinner sig arbetsplatser i ständig förändring. Kraven är många i arbetslivet, 

exempelvis vad gäller kommunikation och dokumentation. För många är detta inget hinder 

utan snarare en positiv del i arbetslivet, en utmaning och en drivkraft.  

 En gemensam nämnare på en arbetsplats, oavsett utvecklingstakt, är att vi är sociala 

varelser som påverkas av andra i vår omgivning, främst av personer som betyder något för oss 

(Myers, D., Abell, J., Kolstad, A., & Sani, F. 2010). En grundläggande socialpsykologisk 

teori om utvecklingen av det sociala självet (självuppfattning) beskriver att jaget eller självet 

utvecklas genom de roller vi har, genom vår sociala identitet, genom sociala jämförelser, 

genom framgångar och misslyckanden, genom andras bedömningar och genom den 

övergripande kultur vi lever i. I de fall vårt arbete stärker vår självbild och vårt 

självförtroende kan arbetet även stärka vårt möjliga jag, d.v.s. en bild av vad vi möjligen kan 

bli i framtiden, vilket har en motiverande kraft (Myers et al., 2010). Den sociala utbytesteorin 

beskriver att när människor interagerar med varandra utbyter de belöningar och 

bestraffningar, oftast inte medvetet, och att dessa handlingar påverkar beteendet gentemot 

varandra (Myers et al., 2010). Homans (1961) menar att alla relationer bygger på att det finns 

något att ge och något att få i en relation, men att detta varierar från individ till individ. 

Utbytet sker genom en samverkan mellan flertalet individer. Dessa individer formar 

tillsammans ett system av interaktioner. Den mest grundläggande belöningen som en person 
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kan ge till en annan person är social acceptans, menar Homans, som inspirerades mycket av 

Skinners (1963) behavioristiska teorier om belöning och bestraffning samt hans 

argumenterande för att omgivningen har en verklig påverkan på människors beteenden. Det 

finns dock inte någon enkel och generell positiv relation mellan nöjdhet och produktivitet, 

menar Homans, utan detta förhållande styrs till stor del av frekvensen i utdelade belöningar. 

Det är inte självklart att ökad nöjdhet innebär ökad produktivitet utan det råder snarare i 

många fall ett omvänt förhållande (Homans, 1961).  

 Organisationspsykologin har använt grundläggande antaganden från socialpsykologin 

för att närmare titta på faktorer så som motivation, stress, välmående och ledarskapets 

betydelse i organisationer (Myers et al., 2010). När man ställer sig frågan ”Hur och varför är 

Du motiverad till att arbeta?” får man ett antal svar som menar att det ger en utmaning, att det 

ger en känsla av ansvar, att det stärker identiteten och att det är stärkande att sträva mot olika 

mål, snarare än att det genererar i en inkomst (Myers et al., 2010). Det kan således antas att 

motivation relaterar till någon grad av behovstillfredsställelse i form av självförverkligande 

och nöjdhet på arbetet, inte nödvändigtvis till inkomst.  

 Tidig forskning om motivation (Maslow, 1943) beskriver individens inre behov i form 

av en pyramid i fem steg. De grundläggande behoven finns längst ner i pyramiden och rör de 

fysiska behoven (mat, sömn etc.). Nästa steg uppåt i hierarkin rör säkerhet och trygghet 

(arbete, familj, hälsa etc.), kärlek och tillhörighet, självförtroende och längst upp finns 

självförverkligande. Teorin beskriver att när behoven på en nivå är uppfyllda kan man gå 

vidare till nästa nivå. I en studie om motivation (Brooks, 2007) förklaras att de fyra nedersta 

nivåerna i Maslow´s behovspyramid kallas för D-needs, där D står för deficit (saknad/brist) 

och den översta delen i pyramiden rör självförverkligande. Brooks (2007) menar att dessa D-

behov enkelt kan överföras och relateras till motivation på arbetsplatsen. Är en person 

hungrig eller har ont någonstans är denne mer fokuserad på den fysiska upplevelsen än på 
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motivation. Detsamma gäller för säkerhet och trygghet där fokus hamnar främst på 

exempelvis en kaotisk arbetsmiljö och risk att förlora jobbet, inte på motivation. Steget som 

ska fyllas av kärlek och tillhörighet är känsligt för exempelvis brist på gemenskap på arbetet 

och steget som rör självförtroende påverkas negativt om exempelvis en person inte får 

bekräftelse och igenkännande. Fokus ligger i dessa steg således inte primärt på motivation 

utan snarare på att reparera situationen och uppfylla sina behov. Behovet av 

självförverkligande, på pyramidens topp, försvinner inte när det är uppfyllt utan är ett 

bestående behov som föder sig självt. Studien förklarar att behovet av självförverkligande är 

det svåraste behovet att fylla på en arbetsplats eftersom det handlar om just 

självförverkligande och individers potential. Vidare beskrivs att det övergripande begreppet 

motivation delas in i inre motivation och yttre motivation. Inre motivation kommer ifrån dig 

själv, ditt eget beröm och ditt eget resonerade med dig själv. Yttre motivation kommer ifrån 

omgivningen. Motivation har definierats:”Motivation is the degree to which an individual 

wants and chooses to engage in certain specified behaviours” (Mitchell, 1982, s. 82). 

Definitionen förklarar att när du kommer till stånd med en handling som baseras på vilja, då 

kan man tala om motivation. Studiens (Brooks, 2007) övergripande forskningsfråga 

undersöker hur anställda i olika organisationstyper blir motiverade genom kommunikation. 

Resultatet visar att mål/målsättningar och arbetstillfredsställelse är de viktigaste faktorerna för 

att påverka motivation medan en stödjande chef och tilltro till att få stanna i organisationen 

även i en framtid är de viktigaste faktorerna som påverkar arbetstillfredställelse.  

 VIE-teorin (Valence- Instrumentality- Exceptancy theory) (Vroom, 1964) innefattar 

både interna och externa faktorer. Teorin beskriver 1) vissa värden (valence) som mer 

attraktiva/viktiga i arbetet än andra, 2) relationen mellan utförande och belöning 

(instrumentality) samt 3) den anställdes tro på att ökad arbetsinsats leder till lyckat 

arbetsutförande (expectations). Denna teori lyfter fram att en arbetsgivare måste klargöra 
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förtjänsten med en eventuellt ökad arbetsinsats och motivera och uppmuntra sina anställda till 

att de klarar av att uppnå de uppsatta målen om arbetsgivaren vill öka de anställdas 

motivation.  

 Att bli rättvist behandlad på arbetet är dels en grundläggande rättighet och dels visar 

forskning på ett positivt samband mellan hög grad av rättvisa och hög hälsa (se ex. Liljegren, 

2008). Tidigare forskning om jämlikhet och rättvisa har bl.a. belyst att när vi bedömer om det 

vi upplevt i en relation är rättvist eller inte så utvecklar vi ett jämförande förhållningssätt 

(Homans, 1961). Adams (1963, 1965; ref. i Cohen-Carash & Spector, 2001) har formulerat en 

jämlikhetsteori som rör motivation. Teorin beskriver processer som människor går igenom när 

de tar ställning till om de blivit rättvist behandlade eller inte. Adams menar att människor är 

motiverade till att arbeta när de känner att processen resulterar i ett jämlikt förhållande till 

andra. Jämlikhetsteorin och Adams studier kring upplevd rättvisa som ett resultat av 

processens utfall i form av belöningar, så kallad distributiv rättvisa, var det som var 

startskottet för forskning om upplevd rättvisa i organisationer. Med tiden ansågs det att 

Adams jämlikhetsteori och andra modeller som förklarar distributiv rättvisa inte räckte till för 

att förklara och förutse personers reaktioner på upplevd orättvisa (se ex. Crosby, 1976; 

Deutsch, 1975; Folger, 1984; ref. i Cohen-Carash & Spector, 2001). Det blev viktigt att även 

titta på processen som ledde fram till målet och som föranledde den upplevda orättvisan, så 

kallad procedural rättvisa (Cohen-Carash & Spector, 2001). Forskning om rättvisa började 

även undersöka aspekten interaktionell rättvisa, d.v.s. den mellanmänskliga aspekten av 

rättvisa som avser bemötande och kommunikation mellan främst arbetsgivare och 

arbetstagare (Bies & Moag, 1986; ref. i Cohen-Carash & Spector, 2001). Tidigare forskning 

stödjer främst relationen mellan distributiv rättvisa och procedural rättvisa (se ex. Alexander 

& Ruderman, 1987; Folger & Konovsky, 1989; Gilliland, 1994; Sweeney & McFarlin, 1993; 

ref. i Cohen-Carash & Spector, 2001) medan relationen mellan procedural rättvisa och 
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interaktionell rättvisa har ifrågasatts av vissa (se ex. Byrne & Cropanzano, 1999; Tyler & 

Bies, 1990; ref. i Cohen-Carash & Spector, 2001). Vår studie har utgått ifrån det tredelade 

perspektivet på organisatorisk rättvisa som redogörs för ovan. Cohen-Carash & Spector 

(2001) undersökte inte bara samband mellan distributiv, procedural och interaktionell rättvisa 

utan de studerade även organisatoriska och personliga prediktorer av upplevd rättvisa, utfall 

av organisatorisk rättvisa som relateras till anställdas beteende samt attityder och reaktioner 

på upplevd rättvisa. Studiens resultat visar att distributiv, procedural och interaktionell rättvisa 

är starkt korrelerade med varandra, men studien belyser dock att det kan vara så att 

interaktionell rättvisa inte är en egen oberoende aspekt av organisatorisk rättvisa utan snarare 

en föregångare till distributiv och procedural rättvisa. Med detta avses att den interpersonella 

upplevelsen påverkar graden av upplevd distributiv och procedural rättvisa. I studien 

konstateras att mer forskning om interaktionell rättvisa behövs. Angående relationen mellan 

upplevd rättvisa och demografiska faktorer (ålder, kön, ras, utbildning) fann studien inget 

samband. Procedural rättvisa visade sig vara den bästa prediktorn för arbetsutförande och 

kontraproduktivt beteende, men alla typer av rättvisa påverkar beteendet i organisationen på 

ett eller annat sätt. Alla de faktorer som mätte nöjdhet och till stor del tillit var ungefär lika 

starka prediktorer på alla tre typerna av organisatorisk rättvisa. Alla typer av rättvisa 

predicerar affektiva känslor, men procedural rättvisa gör det starkast.  

 En annan viktig faktor för att må bra på jobbet är att känna sig delaktig. Billet (2002) 

lägger fram en modell för hur arbetsplatser kan arbeta på ett pedagogiskt sätt som baseras på 

vägledning, delaktighet och engagemang i ett ömsesidigt perspektiv mellan arbetsledning och 

arbetstagare. Modellen bygger på en ömsesidighet mellan ledningens stöd, vägledning och 

inbjudan till delaktighet och hur arbetstagaren väljer att engagera sig i de möjligheter som 

erbjuds på arbetsplatsen. Tre grundstenar i modellen beskrivs, vilka är A) Delaktighet i 

aktiviteter på arbetsplatsen. Denna del handlar exempelvis om möjligheter att få ta till sig 
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arbetet stegvis, att det ges möjlighet till att observera och att ha tillgång till de mål som 

arbetsutförandet kräver. Den andra delen, B) Guidning/Vägledning på arbetsplatsen handlar 

om att få stöd av erfarna kollegor, att bli insatt i arbetets olika byggstenar och den teknik som 

krävs för att utföra arbetet. Den sista delen i modellen, C) Guidning för hantering av nya, 

oväntade situationer handlar om konkreta råd i hur arbetstagaren kan hantera nya och 

oväntade situationer, exempelvis tekniker för frågeteknik, problemlösning etc. Studien menar 

att dessa tre delar skall ses som interaktiva delar, inte som distinkta eller separata delar, och 

att denna pedagogiska modell kan underlätta för arbetstagare att på ett enkelt sätt bli insatta i 

sina arbetsuppgifter och bli trygga med dem. På så sätt blir de en stark arbetskraft som besitter 

en robust yrkesmässig kunskap. Sammanfattningsvis är det givet i detta sammanhang att 

arbetstagares delaktighet i denna bemärkelse handlar om ett samspel mellan dels det stöd som 

omgivningen ger i form av exempelvis coachning, målbeskrivning och tekniskt kunnande och 

dels graden av arbetstagarens eget engagemang.  

 En annan studie har undersökt olika psykologiska processer gällande relationen mellan 

upplevd rättvisa och delaktighet (Sikora, 2002). Studien har bl.a. tittat på den subjektiva 

upplevelsen av delaktighet eller den anställdes tolkning av kontexten kring delaktighet och 

procedural rättvisa eller upplevd rättvisa av förändringsprocesser. Syftet är att bättre förstå 

sambandet mellan delaktighet och beteenden som leder till minskad produktivitet. Studiens 

resultat visar att graden av nöjdhet påverkade uppfattningen av subjektiv delaktighet och 

procedural rättvisa signifikant. Detta tyder på att arbetarnas grad av nöjdhet påverkar deras 

grad av engagemang. Anställda som ser möjligheter och mening i sitt arbete är mer 

medgörliga i förändringsprocesser än de som inte ser delaktighet som meningsfullt. 

Ledningen måste sträva efter att ha en så pass god relation till de anställda så att de förstår hur 

och vad de tänker samt att ta alla tillfällen i akt för att skapa och befästa delaktighet.  

 Ytterligare en annan studie om delaktighet (Knudsen, Busck och Lind, 1995) utgår från 
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antagandet att anställdas delaktighet påverkar arbetsmiljön i samtida danskt arbetsliv, vilket 

de finner stöd för i sin studie som visar att det finns ett samband mellan hög kvalité på 

arbetsmiljön och hög grad av delaktighet. De arbetsplatserna med demokratisk styrning visade 

sig också ha den högsta graden av psykosocialt välmående i form av hög delaktighet.  

 Dagens organisationer är mer rustade för snabba förändringar än tidigare men i 

förändringsprocesser ställs behovet av tillit på sin spets, menar Lewicki & Bunker (1996). 

Deras studie fokuserar på det socialpsykologiska perspektivet av tillit och använder en 

definition av tillit som lyder ”a state involving confident positive expectations about another´s 

motives with respect to oneself in situations entailing risk” (Boon och Holmes 1991; ref i 

Lewicki-Bunker, 1996, s. 117). Denna definition syftar till att beskriva hur tillit utvecklas i 

romantiska relationer men Lewicki & Bunker har implementerat och vidareutvecklat denna 

definition till att omfatta även icke-romantiska relationer såsom professionella relationer. 

Även andra studier har undersökt tillit i arbetslivet, bland annat Shapiro, Sheppard och 

Cheraskin (1992; ref i Lewicki-Bunker, 1996). De skapade en trestegsmodell för att beskriva 

hur tillitsfulla relationer i arbetslivet utvecklas. Dessa steg kallas för “deterrence-based 

trust”, ”knowledge-based trust” och ”identification-based trust”. Deterrence-based trust 

handlar om beteende och att man håller det man lovat att göra. Gör man inte detta så uppstår 

det ett hot om att förlora relationen. Det andra steget i modellen, knowledge-based trust 

handlar om när man har tillräckligt mycket information om den andre personen så att man kan 

förutse hans/hennes beteende, vilket skapar en ömsesidig trygghet. Den tredje delen av 

tillitsmodellen, identification-based trust, berör full insikt i den andres behov och avsikter. I 

detta steg finns en emotionell tillit mellan parterna. Lewicki och Bunker (1996) reviderade 

och utvecklade denna modell något. De menar bland annat att de olika stegen sitter ihop och 

att först när alla delar inom ett steg uppnåtts kan man gå vidare till nästa steg. Vidare att 

modellen ger en grund till att förklara varför tillit eventuellt minskar och hur tillit kan 
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repareras. Lewicki och Bunker kallar i sin tur det första steget för calculus-based trust 

eftersom det är inte bara hotet om att bli bestraffad (förlora relation) om man misslyckas som 

är drivande, det är även belöningen man får om man uppnår denna form av tillit. Inför steg ett 

känner ingen av parterna varandra, de har ingen relation. Det andra steget, som de kallar 

relational trust, vilar på personkännedom, trygghet och en känsla av att kunna förutse den 

andres handlingar och att dessa handlingar utförs på ett tillitsfullt sätt. Denna typ av relation 

bygger på en lång relation, att man känt varandra länge. Grunden är att man har information 

om varandra och det föreligger oftast inget hot om att förlora relationen om målen inte 

uppnås. Det tredje steget, som de kallar för institutional trust, handlar om att personerna kan 

identifiera sig med varandra och sina behov, önskningar och avsikter. Man tänker, känner och 

agerar på liknande sätt och kompenserar varandras svagheter. Lewicki och Bunker (1996) 

menar att i professionella relationer utvecklas tillit gradvis, från steg till steg.  

 I en annan studie om tillit (Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer, 1998) har samtida 

vetenskapliga skrifter om tillit samlats in och syftet med studien var att anta ett 

multidiciplinärt förhållningssätt till tillit. De föreslår att tillit definieras på följande sätt:”Trust 

is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive 

expectations of the intensions or behavior of another” (s. 395). Även i denna studie belyses de 

tre grundläggande stegen av tillit som Lewicki & Bunker (1996) redogör för (calculative, 

relational och institutional trust) men i denna studie argumenterar Rousseau et al. för att inte 

använda begreppet deterrence based trust, skapad av Shapiro et. al. (1992; ref i Lewicki-

Bunker, 1996) eftersom denna tillitsform anses ha en för låg grad av tillit (vilket motsvarar 

Lewicki och Bunkers steg 1; calculative trust). Tillit kan visserligen generera i ett gott 

samarbete, men det finns flera andra vägar till ett gott samarbete, inte enbart tillit, menar 

Rosusseau et al. (1998). I takt med att samhället är på väg mot mer flexibla arbetsformer och 

mer småskalighet i företagandet kommer individuell eller nätverksbaserad tillit bli viktigare 
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än institutionell tillit (Saxenian 1996; ref. i Rousseau et al., 1998). Tillit kan även anta olika 

former i olika organisationstyper, därför är det viktigt att vara öppen i sina definitioner av tillit 

med tanke på att tillit är ett komplext begrepp. Nya organisationsformer kommer att generera 

nya former av tillit (Rousseau et al., 1998).   

 En annan viktig faktor som relateras till tillit i en organisation och har påverkan på 

arbetssituationen är ledarens eller ledningens ledarstil. Larsson & Kallenberg (2006) har från 

Försvarshögskolan och Försvarsmaktens sida formulerat en ledarskapsmodell som är 

resultatet av en process där man integrerat väletablerade ledarskapsmodeller (ex. Bass, 1999) 

med egen empirisk forskning (Larsson et al., 2003). Modellen benämns Utvecklande 

ledarskap och beskriver tre huvudområden; ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och 

ledarstil. De två förstnämnda leder fram till en ledarstil som beskrivs på tre olika sätt; 

utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och icke-ledarskap. Utvecklande ledarskap 

handlar om ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke och att 

inspirera och motivera andra. Konventionellt ledarskap handlar om krav, belöning och 

kontroll och icke-ledarskap betecknas av en ledare som inte är närvarande och engagerad utan 

som anammat ett ”låt-gå-ledarskap” (Larsson & Kallenberg, 2006). Således kan det antas att 

en god ledarstil uppstår när ledaren/ledningen lyssnar på sina anställda, när de ser till att de 

anställda känner sig delaktiga och värdefulla vilket i sin tur bör predicera en god psykosocial 

arbetsmiljö och därmed möjligheterna till en god psykosocial hälsa.  Detta antagande stämmer 

överens med forskning inom området på så sätt att det finns ett samband mellan hög grad av 

upplevd rättvisa och hög hälsa och låg grad av utbrändhet (Liljegren, 2008). I en studie av 

Yang, Mossholder och Peng (2009) är den främsta slutsatsen att organisatorisk rättvisa på ett 

longitudinellt plan är associerad med utbrändhet. I samma studie belyses även att 

organisatorisk tillit är nära relaterad med organisatorisk rättvisa. Studiens syfte är att 

undersöka hur procedural rättvisa hos ledning påverkar individuella beteenden, exempelvis 
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arbetsutförande, hjälpsamhet och arbetstillfredställelse. De fann att det fanns en relation 

mellan ledning, kognitiv tillit och arbetsutförande samt en relation mellan ledning, affektiv 

tillit och hjälpsamhet (Yang et. al., 2009). Kognitiv tillit verkar vara nödvändig för ett bättre 

arbetsutförande (Kanfer & Acherman, 1989, ref. i Yang et al, 2009) och positiva affektioner 

och humör sägs predicera ett positivt socialt och hjälpande beteende (George & Brief, 1992, 

ref. i Yang et al, 2009).  

 Flertalet tvärsnittsstudier visar också på en relation mellan organisatorisk rättvisa och 

individuella gensvar, exempelvis att hög grad av upplevd organisatorisk rättvisa associerar 

med konstruktivt beteende (att anställda tar till orda och talar om vad man inte tycker är bra, 

samt tålamod). Vidare att låg grad av upplevd organisatorisk rättvisa associerar med faktorer 

såsom lathet, ökad frånvaro, ökat antal fel producerat av den anställde, samt ökad tendens att 

sluta sin anställning på grund av missnöje (se ex. Hirschman, 1970, Farrell & Rusbult, 1985, 

ref i Liljegren, 2008).  

 Flera arbetsmiljörelaterade faktorer har nu belysts och som i forskning framhålls vara 

viktiga för både arbetstagaren och arbetsgivaren i den arbetsrelaterade kontexten. Enligt 

författarna finns en begränsning i tidigare forskning där de menar att stort fokus har lagts på 

sambandet mellan organisatorisk rättvisa och psykosocial hälsa och en mängd forskning har 

skett kring de tre olika aspekterna av organisatorisk rättvisa (distributiv, procedural och 

interaktionell). Tidigare forskning har även belyst olika ledarskapsmodeller och forskning 

beskriver vikten av tillit till ledning i en väl fungerande organisation. Eftersom god hälsa på 

arbetet kan predicera så mycket gott är all forskning med fokus på organisationer och 

ledarskap av största vikt. Författarna hoppas att denna studie, utöver tidigare forskning, kan 

bidra till att utöka kunskapen om hur arbetstagare upplever att de blir behandlade i fråga om 

rättvisa och delaktighet, hur viktigt arbetstagare anser att tillit till sin ledning är och hur 

arbetstagares motivationsfaktorer ser ut. Studien söker svar på frågor som enligt författarna 
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inte tidigare undersökts i en och samma studie. För att svara på dessa frågor och undersöka 

hur sambanden ser ut har data samlats in via ett standardiserat frågeformulär från arbetstagare 

i form av lärare och annan personal som är verksam inom vuxenutbildningen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan organisatorisk rättvisa, delaktighet, 

tillit och motivation. Följande frågeställningar skall besvaras: Finns det ett samband mellan 1) 

upplevd organisatorisk rättvisa och tillit till ledning?, 2) delaktighet och tillit till ledning?,  

3) upplevd organisatorisk rättvisa och motivation?, 4) delaktighet och motivation? och 5) Hur 

ser relationen mellan organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till ledning och motivation ut 

när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform?  

Hypotes 

Denna studie utgår ifrån att det finns ett signifikant positivt samband mellan variablerna 

upplevd organisatorisk rättvisa och delaktighet och variablerna tillit till ledning och 

motivation hos lärare och annan personal inom vuxenutbildningen. Studien utgår även ifrån 

att det finns ett signifikant positivt samband mellan variablerna när det kontrolleras för kön, 

ålder, yrke och anställningsform.  

Metod 

Deltagare 

Förfrågan om deltagande ställdes till Örebro läns sju folkhögskolor och respektive skolas 

rektor. Förfrågan gällde om de arbetstagare som inte var i ledande position på respektive skola 

kunde tillfrågas om deltagande i studien. Endast två av sju skolor tackade ja till att delta i 

studien, vilket innebar att urvalsgruppen utvidgades till att även innefatta folkhögskolor i 

angränsande län (Västmanland och Södermanland) men även annan vuxenutbildning i Örebro 

stad. Sammanlagt tillfrågades 15 skolor men slutligen bestod urvalsgruppen av lärare och 

annan personal på 4 folkhögskolor och 2 skolor som bedriver vuxenutbildning. Deltagandet i 

studien var frivilligt och sammanlagt 101 personer svarade på frågeformuläret. Totalt 11 
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enkäter var inte komplett ifyllda och klassades som bortfall vilket innebär att 90 komplett 

ifyllda formulär utgör underlaget för studien. De enkäter där kön, ålder, yrke, 

anställningsform inte uppgivits plockades bort och de enkäter där hela eller delar av skalor 

inte fyllts i plockades också bort. En enkät där personen har missat två frågor i två olika 

skalor har dock accepterats. Personer som har fyllt i formuläret tillhör olika yrkesgrupper, 

varav den största gruppen består av lärare. Andra yrkesgrupper är: assistent, resurspedagog, 

nätverkstekniker, administratör, informatör, kommunikatör, fritidsledare, kock, kurator, 

studievägledare, projektledare. För att underlätta databearbetning av yrkeskategorierna valdes 

det att dela in dem i fyra grupper som benämns: Lärare (n=59 st), 

Assistenter/Resurspedagoger (n=9 st), Administratörer (n=10 st) och Övriga (n= 12 st). I de 

90 enkäter som ingår i studien uppgav 40 st att de var män och 50 st att de var kvinnor. 

Medelåldern för personerna i studien är 47.67 år och standardavvikelsen är 11.63 varav 

kvinnorna (M=48.34, SD=12.04) är något äldre än männen (M=46.82, SD=11.18). 

Åldersintervall skapades för fyra grupper mellan 0-19 år (n=0 st), 20-39 år (n=21st), 40-59 år 

(n=54 st) och 60-79 år (n=15 st). Den yngste personen var 23 år och den äldste var 67 år. 

Anställningsform delades in i tre kategorier, tillsvidareanställda (n= 81 st), tillfällig 

anställning (n= 5 st) och annan anställning (n= 4 st).  

Material 

I denna studie har data samlats in via ett frågeformulär (se bilaga 2). Frågorna är hämtade 

ifrån standardiserade frågeformulär. Variabeln organisatorisk rättvisa undersöker tre delar, 

varav frågorna om distributiv rättvisa är hämtade från Price & Mueller (1986), frågorna om 

procedural rättvisa kommer från Daly (1995) och frågorna om tillit återfinns i Moorman 

(1991). I denna studie används Moormans frågor om interaktionell rättvisa för att mäta 

variabeln tillit till ledning medan distributiv rättvisa och procedural rättvisa används för att 

mäta variabeln organisatorisk rättvisa. Liljegren (2008) har översatt dessa skalor från engelska 
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och använt dem för att mäta organisatorisk rättvisa (med dessa tre aspekter) och redogör för 

skalornas reliabilitet och validitet. Skalorna är fem-skaliga där 1 mäter en negativ inställning 

och 5 mäter en positiv inställning. Skalan som mäter distributiv rättvisa (Price & Mueller, 

1986) omfattade fem frågor (fråga 16-20) och skalans reliabilitet är α = .94 i originalversion 

(engelska) och översatt till svenska är den α= .93 vilket nästintill överensstämmer med 

studiens värde som är α= .94. Skalan som mäter procedural rättvisa (Daly, 1995) omfattar fyra 

frågor (fråga 21-24) och skalans reliabilitet är α= .88 (samma värde för originalversion och 

översatt version), men studiens skala har värdet α= .71. I denna studie har skalorna för 

procedural rättvisa och distributiv rättvisa lagts ihop och det sammanlagda värdet är α= . 89. 

Skalan som mäter tillit till ledning (Moorman, 1991) omfattar sex frågor (fråga 10-15) och har 

värdet α= .85 (α= .93 originalversion) och studiens värde är α= .79.  

 Frågorna som mäter önskade motivationsfaktorer (fråga 1-6) och variabeln delaktighet 

(fråga 7-9) är hämtade ifrån det standardiserade frågeformuläret QPS Nordic (Dallner et al., 

2000) som är ett frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet, utprovat i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige. Två mätningar av delskalornas reliabilitet har gjorts, 

första gången bestod samplet av 2010 personer och andra gången bestod samplet av 393 

personer (test-retest). För frågor om motivationsfaktorer har frågor hämtats från delskalan i 

QPS som mäter inre motivation (1a mätning, α= .68, 2a mätning, α= .63) och yttre motivation 

(1a mätning, α= .71, 2a mätning, α= .75). Studiens värde för denna skala är α= .68. För 

variabeln delaktighet har frågor hämtats i QPSNordic som berör uppmuntrande ledarskap (1a 

mätning, α=.86, 2a mätning, α= .79). Studiens värde för skalan är α= .80.   

Procedur 

När frågor tagits fram för de olika variablerna och satts samman i ett frågeformulär gjordes ett 

fåtal pilottest för att få en uppfattning om hur lång tid det skulle ta att fylla i frågeformuläret. 

Dessa test visade att det tog mellan 5-8 min att fylla i det. I och med att frågorna hämtats ur 
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standardiserade frågeformulär gjordes inga ytterligare pilottest för att testa reliabilitet och 

validitet. Insamlandet av data pågick under en period av 3 veckor.  

 Vid förfrågan till rektorer/skolledare presenterade vi oss som studenter på Örebro 

universitet (Psykologi C/Samhälls- och beteendevetarprogrammet) och därefter redogjordes 

för studiens syfte, hur data skulle behandlas och hur data skulle publiceras. I något fall 

skickades informationsbrevet som åtföljer frågeformuläret till rektor/skolledare för att 

förtydliga vår önskan om insamlande av data. Vidare fördes det en diskussion tillsammans 

med respektive rektor/skolledare som ledde fram till hur data kunde distribueras samt hur den 

skulle insamlas. Enligt överenskommelse kom distributionsprocessen att se olika ut. I två fall 

lämnades utskrivna frågeformulär i receptionen, adresserat till rektor/skolledare som åtagit sig 

ansvara för att dela ut dem. Formulären hämtades personligen på båda dessa ställen efter ca 

1,5 vecka. Till den tredje skolan skickades utskrivna frågeformulär per post, men hämtades 

personligen. Till den fjärde skolan skickades frågeformuläret till en lärare som kommit 

överens med skolledaren om att hjälpa till att distribuera dem. Formulären skickades tillbaka 

per post. På den femte skolan distribuerades frågeformuläret personligen under ett 

informationsmöte men de anställda fick ungefär en vecka på sig att fylla i. De ifyllda 

formulären överlämnades till oss av en lärare. På den sista skolan lade skolledaren upp 

frågeformuläret på intranätet och uppmanade de anställda att själva skriva ut enkäten och 

lämna dem i en låda utanför skolledarens rum. På de övriga skolorna ombads de anställda att 

lägga sina svar i en låda i receptionen, på några skolor i lånade låsbara lådor. Ett 

informationsbrev till dem som skulle fylla i frågeformuläret formulerades (se bilaga 1) och 

häftades sedan fast med formuläret (se bilaga 2) som lämnades eller skickades till de olika 

skolorna i form av papperskopior, dock inte i ett fall (se ovan).  

 När data samlats in kontrollerades giltigheten i frågeformulären och yrkesgrupperna 

kategoriserades (1-4). Sedan matades all data in i statistikprogrammet Statistical Package for 
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the Social Science (SPSS) version 20 för att möjliggöra statistiska analyser och för att kunna 

dra slutsatser om samband mellan variablerna. Analyserna som användes var deskriptiv 

statistik (frekvenser) där tabeller för medelvärden och standardavvikelse kommer att 

presenteras i tabell 1 för de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till 

ledning och motivation fördelat mellan kön, ålder, yrke och anställningsform. Resultat av 

ANOVA visar i tabell 2 p-värden, F- värden och df (frihetsgrader) mellan åldersgrupperna, 

yrke, anställningsform och de fyra variablerna för att belysa om medelvärdeskillnaderna är 

signifikanta eller inte. Ett oberoende t-test utfördes för att undersöka medelvärdesskillnader i 

ålder mellan könen. En bivariat korrelationsanalys användes för att studera eventuella 

samband mellan de oberoende och de beroende variablerna och presenteras i tabell 3. En 

partiell korrelationsanalys användes för att kontrollera för ålder, kön, yrke och 

anställningsform mellan variablerna och presenteras i tabell 4.  

Resultat 

Denna studie utgår ifrån att det finns ett signifikant positivt samband mellan variablerna 

upplevd organisatorisk rättvisa och delaktighet och variablerna tillit till ledning och 

motivation hos lärare och annan personal inom vuxenutbildningen. Studien utgår även ifrån 

att det finns ett signifikant positivt samband mellan variablerna när det kontrolleras för kön, 

ålder, yrke och anställningsform.  

 Tabell 1 redovisar deskriptiv statistik (medelvärden och standardavvikelser) för de fyra 

variablerna organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till ledning och motivation, fördelat 

mellan kön, ålder, yrke och anställningsform. Medelvärdena fördelas mellan 2.67 till 3.98 och 

standardavvikelserna fördelas mellan 0.51 till 1.27.  Ett oberoende t-test utfördes för att 

undersöka medelvärdesskillnader i ålder mellan könen. Resultatet visar att det inte finns 

signifikanta medelvärdesskillnader i ålder mellan män och kvinnor, t(88)= -.61, p>0.05. 
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Tabell 1  

Deskriptiv statistik (medelvärden och standardavvikelser) för de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, 

delaktighet, tillit till ledning och motivation fördelat mellan kön, ålder, yrke och anställningsform.  

    Organisatorisk 

Rättvisa 

Delaktighet Tillit till 

Ledning 

Motivation 

Deskriptiv 

Statistik 

Kön Män 

Kvinnor 

n= 40 

n= 50 

3.57 (.68) 

3.36 (.73) 

3.38 (.81) 

3.09 (.91) 

3.98 (1.20) 

3.62 (.82) 

 

3.74 (.50) 

3.89 (.53) 

 Ålder 20-39 år 

40-59 år 

60-79 år 

n= 21 

n= 54 

n= 15 

3.58 (.74) 

3.46 (.72) 

3.23 (.62) 

3.44 (.80) 

3.22 (.87) 

2.89 (.93) 

3.72 (.82) 

3.81 (1.14) 

3.78 (1.02) 

 

3.86 (.58) 

3.78 (.50) 

3.91 (.54) 

 Yrke Lärare 

Ass/Resurs 

Adm. 

Övrigt 

n= 59 

n= 9 

n= 10 

n= 12 

3.40 (.74) 

3.54 (.62) 

3.21 (.64) 

3.85 (.57) 

3.24 (.79) 

3.37 (.86) 

2.73 (1.17) 

3.39 (.98) 

3.82 (1.12) 

3.74 (.64) 

3.33 (.98) 

3.94 (.64) 

 

3.89 (.52) 

3.80 (.54) 

3.57 (.50) 

3.72 (.51) 

 Anställnings-

form 

 

Tillsvidare 

Tillfällig 

Annan 

n= 81 

n= 5 

n= 4 

3.42 (.72) 

3.47 (.66) 

3.92 (.42) 

3.23 (.86) 

2.67 (1.27) 

3.58 (.42) 

3.76 (1.03) 

3.83 (1.21) 

4.04 (.46) 

 

3.82 (.54) 

3.83 (.46) 

3.75 (.10) 

 Total  n= 90 3.45 (.71) 3.22 (.87) 3.78 (1.02) 3.82 (.52) 

Not. n = antal deltagare i studien.  

 Tabell 2 visar resultat för den statistiska analysen envägs ANOVA och redogör 

för medelvärdesskillnader mellan de fyra variablerna och ålder, yrke och anställningsform. 

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta medelvärdesskillnader mellan ålder och de 

fyra variablerna (p>0.05), mellan yrke och de fyra variablerna (p>0.05) eller mellan 

anställningsform och de fyra variablerna (p>0.05).  

Tabell 2 
Resultat av ANOVA mellan åldersgrupperna, yrke, anställningsform och de fyra variablerna  (n=90). 

Not. n= antal deltagare i studien. ¹ = Welch 

 

 

  Organisatorisk 

Rättvisa 

Delaktighet 

 

Tillit till 

ledning 

Motivation 

ANOVA 

 

Anställningsform df 

F 

P 

2, 87 

0.91 

.40 

2, 87 

1.37 

.26 

2, 87 

0.15 

.86 

2, 9.05 

0.46¹  

.64 

 Ålder df 

F 

P 

2,87 

1.09 

.34 

2,87 

1.80 

.17 

2,87 

0.07 

.93 

2,87 

0.44 

.65 

 Yrke df 

F 

P 

3,86 

1.89 

.14 

3,86 

1.30 

.28 

3,86 

0.78 

.51 

3,86 

1.27 

.29 
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 Tabell 3 redogör för sambanden mellan de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, 

delaktighet, tillit till ledning och motivation. Resultatet visar att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan organisatorisk rättvisa och tillit till ledning, r= .52, p < 0.01, vilket 

innebär att om graden av organisatorisk rättvisa i organisationen ökar, så ökar även tillit till 

ledning. Det finns även ett signifikant positivt samband mellan delaktighet och tillit till 

ledning, r= .47, p < 0.01, vilket innebär att om graden av delaktighet i organisationen ökar, så 

ökar även tillit till ledning. Mellan organisatorisk rättvisa och motivation finns inget 

signifikant samband, r= -.16, p > 0.05 och inte heller mellan delaktighet och motivation finns 

ett signifikant samband, r= -.06, p > 0.05. Det sammanfattande resultatet visar således att 

motivation inte har något samband med de andra variablerna. 

Tabell 3  

Pearson korrelation mellan de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till ledning och 

motivation (n=90). 
 Organisatorisk 

Rättvisa 

Delaktighet Tillit till 

ledning 

Motivation 

Organisatorisk 

rättvisa 

— .61* .52* -.16 

 

Delaktighet 

 

 

  

— 

 

.47* 

 

-.06 

Tillit till 

ledning 

 

  — -.05 

Motivation 

 

   — 

Not. n = antal deltagare i studien. * = p < 0.01 

 

 Tabell 4 redogör för sambanden mellan de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, 

delaktighet, tillit till ledning och motivation när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och 

anställningsform. Resultatet visar att det fortfarande finns ett signifikant positivt samband 

mellan organisatorisk rättvisa och tillit till ledning, när det kontrolleras för kön, ålder, yrke 

och anställningsform, r= .52, p <0.01. Detta innebär att om graden av organisatorisk rättvisa i 

organisationen ökar, så ökar även tillit till ledning, oavsett kön, ålder, yrke och 

anställningsform. Det finns fortfarande även ett signifikant positivt samband mellan 
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delaktighet och tillit till ledning, när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform, 

r= .47, p <0.01. Detta innebär att om graden av delaktighet i organisationen ökar, så ökar 

även tillit till ledning, oavsett kön, ålder, yrke och anställningsform. Mellan organisatorisk 

rättvisa och motivation finns fortfarande inget signifikant samband när det kontrolleras för 

kön, ålder, yrke och anställningsform, r= -.12, p>0.05. Inte heller mellan delaktighet och 

motivation finns det ett signifikant samband när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och 

anställningsform, r= -.06, p > 0.05.  

Tabell 4  

Pearson korrelation mellan de fyra variablerna organisatorisk rättvisa, delaktighet, tillit till ledning och 

motivation när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform (n=90). 

Kontroll 

variabler 

 Organisatorisk 

rättvisa 

Delaktighet Tillit till 

ledning 

Motivation 

Kön, ålder, 

yrke,  

Organisatorisk 

rättvisa 

— .62* .52* -.12 

anställningsform  

Delaktighet 

  

— 

 

.47* 

 

-.06 

  

 

Tillit till 

ledning 

   

 

— 

 

 

-.02 

  

Motivation 

    

— 

Not. n = antal deltagare i studien. * = p < 0.01 

 

 Studiens resultat visar sammanfattningsvis att det finns ett signifikant positivt samband 

mellan variablerna organisatoriskt rättvisa, delaktighet och tillit till ledning. Det finns dock 

inget signifikant samband mellan variabeln motivation och variablerna organisatoriskt 

rättvisa, delaktighet och tillit till ledning. Detta resultat överensstämmer inte med studiens 

hypotes då hypotesen säger att det finns ett signifikant positivt samband mellan alla fyra 

variabler. Korrelationskoefficienterna för alla fyra variabler ändras ytterst lite när det 

kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform. Sambanden mellan variablerna 

organisatorisk rättvisa, delaktighet och tillit till ledning är fortfarande positivt signifikanta när 

det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform, vilket inte heller överensstämmer 

med vår hypotes som säger att det skall finnas ett signifikant positivt samband mellan alla fyra 

variabler när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform. Variabeln motivation 
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har fortfarande inget signifikant samband till de andra variablerna när det kontrolleras för kön, 

ålder, yrke och anställningsform. Avslutningsvis innebär detta att kön, ålder, yrke och 

anställningsform påverkar sambanden ytterst lite oavsett om sambanden är signifikanta eller 

inte.  

  Diskussion  

Denna studie valde att studera sambanden mellan fyra, i författarnas mening, grundläggande 

aspekter av psykosocial arbetsmiljö (organisatorisk rättvisa, delaktighet, motivation och tillit 

till ledning) som alla är erkänt viktiga variablerna i en arbetsrelaterad kontext. Även om 

variablerna, var och en för sig, i stor utsträckning redan belysts i forskningssammanhang 

kändes det angeläget att undersöka om sambanden var signifikanta även när dessa fyra 

variabler sammanfördes i en och samma studie. Studiens resultat visar, i enlighet med 

studiens antagande, att när känslan av organisatorisk rättvisa ökar så ökar även tillit till 

ledning. Resultatet visar även, i enlighet med författarnas antagande, att när graden av 

delaktighet i en organisation ökar så ökar även tillit till ledning. Resultatet visar dock inte att 

motivationsfaktorer har något samband med övriga variabler vilket är ett resultat som är 

förvånande med tanke på tidigare forskning kring betydelsen av motivation i en 

arbetsrelaterad kontext. Resultatet visar dessutom att sambanden kvarstår som signifikanta 

respektive icke signifikanta när det kontrolleras för kön, ålder, yrke och anställningsform.  

 Denna studie utgår ifrån ett antal grundläggande antaganden, bland annat att många 

människor ägnar större delen av sina liv till att arbeta och att arbetsplatsens psykosociala 

miljö är en stark prediktor för hälsa och välmående. Andra grundläggande antaganden som 

studien utgår ifrån är att dålig självkänsla (som i sig kan bero på flera faktorer) kan generera i 

försämrad motivation, att individen har ett grundläggande behov av delaktighet i en 

organisation samt att en utvecklande ledarskapsstil är att föredra för att skapa tillitsfulla 

relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessutom utgår studien ifrån antagandet att 
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ett rättvist förhållningssätt antas vara en förutsättning i en demokratisk organisation och ett 

gott samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare ligger till grund för en god psykosocial 

arbetsmiljö. 

 Fyra variablers samband har i denna studie undersökts på ett sätt som enligt författarnas 

mening inte gjorts tidigare. Forskning kring dessa variabler är i högsta grad relevant och 

därmed är även denna studie relevant. Alla tänkbara perspektiv att undersöka individens 

välmående på arbetsplatsen, arbetsplatsens organisatoriska struktur och ledningens funktion är 

viktiga på flera nivåer (individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå) och denna studie har, 

utöver tidigare forskning, sammanfört dessa fyra variabler och belyst sambanden dem 

emellan.  

  Ett mycket oväntat resultat i studien var, som tidigare nämnts, att variabeln motivation 

inte korrelerade med de övriga variablerna. Detta föranledde spekulationer kring om något 

gått fel i analyserna. Vid ytterligare genomgång av mätskalan som avsåg att mäta motivation 

framkom det att det finns indikationer på att denna skala inte mäter personers faktiska 

upplevelse av motivationsfaktorer utan snarare mäter hur personers önskade 

motivationsfaktorer ser ut eller hur målbilden kring motivation generellt ser ut. I 

frågeformuläret lyder den övergripande frågan kopplat till frågorna om motivationsfaktorer: 

Hur väl stämmer påståendena överens med din åsikt?, vilken skulle kunna tolkas som att det 

är de önskade motivationsfaktorerna, eller tänkta mål som efterfrågas. Frågorna (1-6) anger 

inte heller tydligt vilken typ av motivation som åsyftas. Detta skapar betänkligheter i hur 

studien skall förhålla sig till resultatet eftersom slutsatsen kom att bli att de fyra variablernas 

mätskalor kanske inte mäter utifrån samma perspektiv, vilket i sin tur kan vara en förklaring 

till att motivation inte korrelerar med de övriga variablerna. Trots detta resultat har en mängd 

forskning belyst motivationens betydelse på ett individuellt plan och på ett organisatoriskt 

plan. Inledningsvis nämndes att på en individuell och basal nivå kan en motiverande kraft 
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mynna ut som ett resultat av att vårt arbete stärker vår självbild och vårt självförtroende. Detta 

leder i sin tur till att arbetet även kan stärka vårt möjliga jag, d.v.s. en bild av vad vi möjligen 

kan bli i framtiden. I arbetsrelaterade kontexter förklarar Vrooms (1964) modell på ett tydligt 

sätt att det finns olika faktorer som verkar motivationshöjande på en arbetsplats. Faktorer som 

handlar om attraktionen hos arbetsuppgifter, att graden av belöning påverkar motivation i 

arbetsutförandet samt att arbetsgivarens grad av motivation gentemot de anställda till att nå 

målen har en stor betydelse för motivation.  

 Inledningsvis belystes även att flertalet tvärsnittsstudier visar på ett samband mellan 

organisatorisk rättvisa och individuella gensvar, exempelvis att hög grad av upplevd 

organisatorisk rättvisa associerar med konstruktivt beteende (att anställda tar till orda och talar 

om vad man inte tycker är bra), vilket kan tolkas som ett beteende fyllt av motivation. Låg 

grad av rättvisa mynnar ut i beteenden där bristande motivation kan ses som en följd av den 

organisatoriska orättvisan. Dessa exempel för motivationens betydelse innebär dock inte att 

det är lätt att mäta motivation och det är av största vikt att noga välja ut en passande mätskala. 

Studien kan konstatera att faktisk motivation inte är detsamma som önskad motivation. 

Önskad motivation är heller inte detsamma som individens mål med motivationsfaktorerna, 

exempelvis att då målen anses orimliga anpassas önskan därefter. Önskad motivation och 

individens mål kan ur individens perspektiv även innefatta tankar om fler personer än det 

egna jaget, exempelvis kollegor eller den generella arbetsmiljön i en större kontext. Slutsatsen 

är att den skala som användes inte mätte vad studien avsåg att mäta, d.v.s. faktisk motivation 

(här och nu). 

 I metoden förklarades datainsamlingsprocessen, från förfrågan av insamlande av data till 

rektorer/skolledare till distributionsprocess och sammanställning av resultat. I de fall 

rektorer/skolledare var villiga att låta oss dela ut frågeformulären kom vi tillsammans överens 

med dem om huruvida distributionsprocessen skulle ske. Vi ansåg det vara viktigt att ta stor 
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hänsyn till vad rektorn/skolledaren tyckte passade sig bäst, likaså den tidsperiod personalen 

skulle få på sig att fylla i formuläret. På alla skolor utom en åtog sig rektorn/skolledaren att 

dela ut formulären och det skedde i fyra fall av sex vid ett möte/personalsammankomst, varav 

vid ett tillfälle av oss själva personligen. I ett fall delades formulären ut i de anställdas fack 

och i ett annat fall fick de anställda själva skriva ut formulären. Ett resonemang fördes kring 

olikheterna i distributionsprocessen och om svarsfrekvensen skulle påverkas på grund av 

detta. Skulle den skola där författarna personligen delade ut frågeformuläret få en högre 

svarsfrekvens än andra skolor och skulle svarsfrekvensen bli lägre hos de skolor som fick 

formulären skickade till sig (adresserat till rektor/skolledare)? Samma resonemang fördes 

även kring hur svarsfrekvensen skulle bli på den skola där de distribuerades i facket eller på 

den skola där de fick skriva ut själva. Den initiala strävan var att distribuera frågeformulären 

personligen på respektive skola, helst på ett personalmöte eller vid en annan 

personalsammankomst. Detta visade sig vara ogörligt med hänsyn till den tid vi hade för 

insamlandet av data och blev verklighet endast på en skola. Svarsfrekvensen varierade mellan 

skolorna, från 26% till 68 %. Den skola som besöktes personligen hade den näst lägsta 

svarsfrekvensen, trots att författarna var där på ett möte och att skolledaren var positiv och 

uppmuntrande gentemot personalen. Svarsfrekvensen var hög på de två skolor som endast 

fick formulären skickade till sig. Den skola där de anställda fick skriva ut formulären själva 

hade den lägsta svarsfrekvensen och den tredje lägsta svarsfrekvensen uppmättes där 

formulären lades i facken.  

 Eftersom distributionsprocessen till stor del har varit utom författarnas kontroll, endast i 

form av samtal med rektor/skolledare samt bifogat informationsbrev, är det svårt att dra några 

slutsatser kring huruvida det ena eller det andra sättet bidrog till en högre eller en lägre 

svarsfrekvens. En annan svaghet i distributionsprocessen är att studien inte haft full kontroll 

på den information som getts om frågeformuläret från rektorerna/skolledarnas sida. Det är 
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definitivt inte säkert att svarsfrekvensen hade ökat vid personlig kontakt med de anställda, 

men information som sker i flera led löper större risk att reduceras, utökas, vinklas eller 

missförstås mer än den information som sker direkt mellan parterna.  

 Ytterligare förklaringar till bortfallet är att några av dem som skrev ut frågeformuläret 

uppenbarligen missade att skriva ut en eller två sidor, andra fyllde inte i kön, ålder, yrke och 

anställningsform och vissa fyllde inte i alla frågor. Anledningen till att inte uppge exempelvis 

kön eller ålder kan bero på en strävan efter att bibehålla maximal anonymitet men 

ofullständigt ifyllda frågeformulär riskerar att påverka både reliabiliteten och validiteten i 

frågeformuläret tillika studien och måste därför plockas bort.  Även andra saker kan påverka 

varför någon väljer att inte fylla i frågeformuläret till fullo. Det kan vara svårt för en person 

att se nyttan i att fylla i frågeformuläret och tar det således inte på allvar, det kan vara så att 

personen prioriterar annat i sin arbetssituation och inte tar sig den tid ifyllandet behöver och 

det kan också bero på stress eller annan tidsbrist. Det finns även en möjlighet att Örebro som 

universitetsstad oftare frågar och distribuerar frågeformulär till sina medborgare jämfört med 

andra städer där det inte finns universitet. De två skolorna med högst svarsfrekvens låg 

utanför länet, men vad detta beror på kan det endast spekuleras i. 

 Förutom distributionsprocessen och bortfallet är en annan svaghet att studiens underlag 

är relativt litet och därmed är det vanskligt att dra för långtgående slutsatser om studiens 

resultat. Målet var att samla in minst 150-200 svar, men intresset och möjligheterna var inte 

lika stora som förhoppningarna var. Med facit i hand skulle en mer omfattande förfrågan ha 

gjorts redan från början och inte i olika steg som blev fallet i denna studie.  

 Trots att underlaget är litet visar dock studiens resultat att variablerna organisatorisk 

rättvisa, delaktighet och tillit till ledning har ett starkt samband, vilket ses som en styrka i 

denna studie. Resultatet ger en implikation till att dessa faktorer är så pass viktiga och 

relevanta för den enskilde individen att de ger utslag på ett starkt samband även med ett litet 
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underlag och flera populationer. Dessutom har frågorna i formuläret hämtats ifrån redan 

standardiserade frågeformulär, deras reliabilitet och validitet är testade och de är använda 

många gånger. Ytterligare en styrka med studien är att den undersöker ett område som är 

högst relevant för människor, inte enbart ur ett individuellt perspektiv, utan även ur ett 

organisatorisk och samhälleligt perspektiv.  

 Forskning om individen i organisationen, ledarskap och organisationsstrukturer har varit 

och är mycket viktigt för att stärka banden mellan individen och organisationen. Denna 

studies resultat kan förstås exempelvis genom den modell som Billet (2002) lagt fram och 

som bygger på en ömsesidighet mellan ledningens stöd, vägledning och inbjudan till 

delaktighet och hur arbetstagaren väljer att engagera sig i de möjligheter som erbjuds på 

arbetsplatsen. Tre grundstenar i modellen beskrevs, vilka var A) Delaktighet i aktiviteter på 

arbetsplatsen, B) Guidning/Vägledning på arbetsplatsen och C) Guidning för hantering av 

nya, oväntade situationer. Studien (Billet, 2002) menar att arbetstagares delaktighet i denna 

bemärkelse handlar om ett samspel mellan dels det stöd som omgivningen ger i form av 

exempelvis coachning, målbeskrivning och tekniskt kunnande och dels graden av 

arbetstagarens eget engagemang. Denna studies resultat kan vidare förstås genom vikten av en 

god ledarstil i en organisation (Larsson & Kallenberg, 2006). Ledarstilen utvecklande 

ledarskap handlar om ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke och 

att inspirera och motivera andra. Larsson & Kallenberg (2006) bekräftar behovet av ett 

ömsesidigt samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

 Studien föreslår att framtida forskning fortsätter att studera sambanden mellan de fyra 

variabler som studien undersökt utifrån ett större underlag och med en modifiering av skalan 

som mäter motivation. Fördjupad forskning om dessa variablers samband är av största vikt 

både för individen och för organisationen, bland annat eftersom arbetsmarknaden med dess 

organisationer är ständigt föränderliga. Många organisationer är idag mer rustade för 
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förändringar än tidigare men det är oerhört viktigt att ha i åtanke att i varje föränderlig 

situation ändras och/ eller ökar många krav både på arbetstagare och på arbetsgivare. Med 

tanke på att arbetet fyller en viktig och motiverande funktion i många människors liv löper de 

som inte klarar av dessa föränderliga situationer större risk för psykosocial ohälsa på arbetet. 

På ett övergripande plan kan psykosocial ohälsa ge långtgående konsekvenser, främst för 

individen men även för organisationen, vilket i sin tur kräver insatser från organisationens och 

samhällets sida i form av vård och stöd.  
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