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Hvordan står det til med retfærdigheden på din 

arbejdsplads? Er der ansatte, der bliver favo-

riseret frem for andre? Er der forslag fra medarbej-

dere, der ikke behandles seriøst af ledelsen? Er der 

nogen, der ikke bliver anerkendt for et godt stykke 

arbejde? Hvis du kan svare ja til den slags spørgsmål, 

kan det være, at der er problemer med retfærdighe-

den der, hvor du arbejder.

De fleste af os har en klar fornemmelse af, at ret-

færdighed er vigtigt. Ingen bryder sig om at blive be-

Uretfærdighed  
på arbejdspladsen  

skader ansattes helbred
Ny forskning viser, at de ansattes sundhed hænger stærkt sammen med, om 
de føler sig retfærdigt behandlet på arbejdspladsen. Og det gør langtfra alle. 

handlet uretfærdigt. Hverken på arbejdspladsen eller 

på andre områder i livet. Men at det ligefrem skulle 

gå ud over helbredet, er der nok ikke så mange, der 

forestiller sig. Ikke desto mindre er det lige præcis, 

hvad den nyeste forskning viser. 

Lad mig først komme med nogle eksempler: Den 

engelske forsker Jane Ferrie undersøgte for nylig, 

hvad uretfærdighed på arbejdspladsen betyder for, 

at de ansatte udvikler depression. Hun fulgte over 

10.000 medarbejdere i den engelske centraladmini-
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seks regler	 	

for en retfærdig proces
Leventhal, 1980

1	Konsistens		
Samme procedurer skal  
bruges over for alle ansatte.

2		Upersonlighed		
Lederens personlige 
interesser skal ikke 
influere på processen.

3		Beslutningsgrundlag		
Beslutningerne skal være base-
ret på pålidelige og relevante 
informationer.

4		Ankemulighed			
Der skal være mulighed 
for, at unfair og forkerte 
beslutninger omgøres.

5		Repræsentation		
Alle berørte parter skal 
involveres og høres i 
processen.

6		Etik		
Processen skal finde 
sted i overensstem-
melse med fundamen-
tale etiske principper.

stration igennem seks år og registrerede 

nye tilfælde af psykiatriske symptomer 

blandt ansatte, der var raske ved perio-

dens begyndelse. Hun fandt, at risikoen 

for at udvikle depressive symptomer var 

40 pct. højere hos ansatte, der oplevede 

at blive uretfærdigt behandlet på deres 

arbejdsplads, end hos dem, der ikke op-

levede uretfærdighed. 

I en finsk undersøgelse af 5.000 hospi-

talsansatte undersøgte man sammenhæn-

gen mellem uretfærdighed og risikoen 

for lægediagnosticeret depression. Efter 

to års opfølgning fandt man 225 nye til-

fælde af depression. Også her var risikoen 

for depression øget med 40 pct. blandt 

dem, der oplevede uretfærdighed i deres 

arbejde.

Risiko	for	blodprop
I den engelske undersøgelse af offentligt 

ansatte undersøgte man også sammen-

hængen mellem uretfærdighed og risi-

koen for blodprop i hjertet. Efter ni års 

opfølgning af 6.500 mænd, der var raske 

ved periodens begyndelse, fandt forsker-

ne, at risikoen for blodprop i hjertet var 

45 pct. højere hos de mænd, der følte sig 

uretfærdigt behandlet af ledelsen på  

deres arbejdsplads.

Andre undersøgelser har vist, at uret-

færdighed også øger risikoen for fravær, 

søvnbesvær og stress. Dertil kommer, at 

ansatte, der føler sig uretfærdigt behand-

let, har lavere tilfredshed med arbejdet, 

oftere har planer om at sige op, er mindre 

motiverede, har lavere arbejdsglæde og 

er mindre involveret i deres arbejdsplads.

Alt i alt ser det altså ud til, at vi her 

har at gøre med en ny og hidtil upåagtet 

risikofaktor i det psykiske arbejdsmiljø. 

Og det øger jo unægtelig nysgerrigheden. 

Hvad er uretfærdighed på arbejdspladsen 

egentlig for noget? Hvordan defineres og 

måles den? Og – ikke mindst – hvordan 

kan vi bruge denne viden i praksis?

Retfærdighed har altid været et tema 

i den filosofiske og samfundsvidenskabe-

lige litteratur. Men i denne sammenhæng 

kan man sige, at historien begynder om-

kring 1960 med nogle bøger og artikler 

om den rolle, retfærdighed spiller i det 

daglige liv. Helt grundlæggende har de 

fleste af os en klar fornemmelse af, hvad 

retfærdighed er for noget. Hvis to perso-

ner yder det samme, er det uretfærdigt, 

hvis den ene får højere løn end den an-

den. Hvis en person bliver forfremmet på 

en arbejdsplads, er det uretfærdigt, hvis 

en bedre kvalificeret ansøger dermed er 

blevet forbigået. Hvis medarbejderne 

har knoklet for et godt årsresultat, er det 

uretfærdigt, hvis det kun er direktøren og 

aktionærerne, der belønnes. 

Det, som forskerne fandt ud af, var, 

at retfærdighed spiller en stor rolle i alle 

mulige dagligdags sammenhænge, og at 

manglende retfærdighed fører til frustra-

tion, vrede, bitterhed og konflikter.

Proces	lige	så	vigtigt	som	resultat
 I de første år var man mest optaget af 

såkaldt ”fordelingsretfærdighed”: Bli-

ver goderne fordelt retfærdigt, når man 

tager deltagernes indsats i betragtning? 

Goderne kunne for eksempel være løn, 

forfremmelse, frynsegoder, anerkendelse 

osv. Man mente tilsyneladende, at blot 

goderne bliver retfærdigt fordelt, så er 

folk glade og tilfredse. 

Det viste sig imidlertid at være en stor 

misforståelse. Omkring 1975 gik det op 

for en række forskere, at processen er 

mindst lige så vigtig som resultatet. Hvis 
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en virksomhed har en fyringsrunde, er det 

altså ikke nok, at det er de ”rigtige”, der 

bliver fyret. Det skal også gå rigtigt til, det 

vil sige, processen skal være ordentlig. 

Det er det, man kalder ”procesretfær-

dighed”. Senere har man så fundet ud af, 

at”procesretfærdighed” har to kompo-

nenter (se boks til højre):  

1)  Informativ retfærdighed, som om-

handler de informationer, man mod-

tager i et forløb.

2)  Interpersonel retfærdighed, som 

drejer sig om, hvordan man bliver be-

handlet. Her er det vigtigt at se på, om 

de ansatte behandles med respekt. 

Man kan også vende det på hovedet og si-

ge: De ansatte vil finde sig i temmelig me-

get, bare det går ordentligt til! Og det rej-

ser så det næste spørgsmål, nemlig:”Hvad 

kendetegner en retfærdig og ordentlig 

proces?“

Hvad	er	en	retfærdig	proces?
Det spørgsmål har den amerikanske for-

sker Leventhal søgt at besvare. Hans seks 

punkter for en retfærdig proces ses side 

41. Ifølge Leventhal er det vigtigt, at de 

ansatte behandles ens, at ledernes person-

lige sympatier ikke spiller ind, at beslut-

ningsgrundlaget er klart, at der er anke-

muligheder, at de ansatte bliver hørt, og at 

anerkendte etiske principper overholdes.

Disse seks punkter kan måske synes 

temmelig indlysende, men i praksis over-

trædes de ofte på danske arbejdspladser. 

Tænk blot på den igangværende struktur-

reform i den offentlige sektor. Der går 

næsten ikke en dag, hvor man ikke hører 

om temmelig bastante overtrædelser af 

Leventhals principper. Strukturreformen 

er et klassisk eksempel på en situation, 

hvor man har slået sig til tåls med, at 

der”bliver job til alle” (altså fordelings-

retfærdighed), mens man har undervur-

deret processens betydning (procesret-

færdighed). Resultatet er frustrationer, 

konflikter, stress og personaleflugt. 

Men hvordan forholder det sig rent 

faktisk med retfærdighed på de danske ar-

bejdspladser? Det har Arbejdsmiljøinsti-

tuttet undersøgt i 2005 (se boks øverst). 

Som man kan se, er der god plads til 

Retfærdighed		
på	arbejdspladsen

1 
Fordelingsretfærdighed 

Bliver løn, forfremmelser, fyrin-

ger, anerkendelse, frynsegoder 

etc. retfærdigt fordelt?

2  
 Procesretfærdighed

Er processen retfærdig? Følges  

anerkendte procedurer? Går det 

”rigtigt” til?  

Opdeles i: 

•  Interpersonel retfærdighed. 

Bliver man behandlet ordent-

ligt, dvs. med respekt?

•  Informativ retfærdighed. Får 

man tilstrækkelig information 

om processen?

Sådan	svarede	3517	lønmodtagere	på	spørgsmål		
om	retfærdighed	på	arbejdspladsen. 

I meget høj grad/I høj grad

Alle behandles som ligeværdige mennesker 66%

de ansatte behandles med respekt af ledelsen 61%

Ledelsen anerkender, at alle kan tage fejl en gang imellem 56%

de ansatte behandles retfærdigt 57%

Man bliver anerkendt for et godt stykke arbejde 48%

Arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde 45%

konflikter løses på en retfærdig måde 43%

Alle forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen 42%

Ledelsen favoriserer ikke nogle frem for andre 39% 

På den ideelle arbejdsplads vil alle procenterne være tæt ved 100%.

kilde: Tredækkerundersøgelsen 2005. Arbejdsmiljøinstituttet. www.ami.dk

forbedringer. For eksempel er der kun 39 

pct., der kan afvise, at nogle medarbejde-

re bliver favoriseret frem for andre. Kun 

42 pct. mener, at alle forslag fra de ansat-

te behandles seriøst af ledelsen. Samlet 

set kan der således være god grund til at 

se nærmere på retfærdighed og respekt 

på de danske arbejdspladser.

På Arbejdsmiljøinstituttet har vi også 

anvendt spørgsmålene om retfærdighed 

i andre af vore undersøgelser, og vi har 

fundet meget store forskelle fra den ene 

arbejdsplads til den anden. Og hvad mere 

er: På de arbejdspladser, hvor man lever 

op til principperne for en retfærdig ar-

bejdsplads, kan man næsten mærke det 

i luften. At praktisere retfærdighed og 

respekt er en vigtig del af virksomhedens 

kultur, og virksomheden bliver belønnet 

ved at få tilfredse og engagerede medar-

bejdere. Nu viser sig det så oven i købet, 

at det også er sundt!  
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