
1 
 

 

 

Organisationsförändringar, 
psykisk hälsa, ålder, kön och 
anställningsform 

En kvantitativ studie om samband och skillnader mellan 
svensk och spansk vårdpersonal inom äldreomsorgen 

Annika Eriksson  
 
 
Vårterminen 2018 

Examensarbete, 15 hp 

Självständigt arbete, Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa med inriktning på beteendevetenskap, 15 hp. 

Handledare: Kristina Westerberg 
  



2 
 

Abstract 

Organizational change within welfare organizations have become more common since the 

beginning of the financial crisis of 2008. This study was a part of a larger project between the 

University of Umea and the University of Barcelona. The number of participants were 530 

employed within geriatric care in Sweden (92.1% were women, 2.6% were men) and Spain 

(the number of women were 84,7%) of which 5.4 % were men. The aim of this study was to 

study the relationship between mental health and organizational change. And, if there is a 

connection between age and mental health, and whether there are significant differences 

between Swedish and Spanish healthcare workers within geriatric care concerning factors as 

mental health, experience of organizational change, type of employment and gender. The 

methods of analysis chosen for this study were independent t-test, correlation and chi-square 

test. The result of the analysis of age and mental health showed a non-significant negative 

association. Mental health and organizational change showed to be positive correlated with 

each other. Which means that the more symptoms of mental health one has, the greater the 

feeling of being affected by organizational changes. Differences between Spanish and 

Swedish healthcare workers on the count of sex were shown to be significant. The study also 

shown that there were significant differences between Spanish and Swedish healthcare 

workers in the variables for mental health and organizational change, but the study of 

differences in type of employment showed to be not significant. The conclusion that could be 

drawn from these result is that this study confirms previous research about mental health and 

organizational change. 
 

Sammanfattning 

Organisationsförändringar inom välfärdsorganisationer har blivit allt vanligare sedan 

finanskrisens början 2008. Denna uppsats var en del i ett större projekt mellan Umeå 

Universitet och Barcelona Universitet. Andelen deltagarna var 530 anställda inom 

äldreomsorgen i Sverige (92,1 % av dem var kvinnor, 2,6% var män) och Spanien (andelen 

kvinnor var 84,7%) varav var 5,4% män. Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns 

samband mellan psykisk hälsa och organisationsförändringar. Samt om det finns ett samband 

mellan ålder och psykisk hälsa, och huruvida det finns signifikanta skillnader mellan svenska 

och spanska vårdarbetare inom äldreomsorg gällande faktorer som psykisk hälsa, upplevelse 

av organisationsförändringar, anställningsform och kön. Analysmetoderna som valdes för 

denna studie var oberoende t-test, korrelationsanalys och chi-square test. Resultatet av 

analysen av ålder och psykisk hälsa visade på ett icke signifikant negativt samband. Psykisk 

hälsa och organisationsförändringar visade ha positiv korrelerade med varandra. Vilket 

betyder att ju fler symtom av psykisk ohälsa, desto högre känsla av att ha blivit påverkad av 

organisationsförändringar. Skillnader mellan spanska och svenska vårdarbetare gällande kön 

visade vara signifikant. Undersökningen visade också på att det fanns signifikanta skillnader 

mellan spanska och svenska vårdarbetare i variablerna psykisk hälsa och 

organisationsförändringar, men undersökningen av skillnader i anställningsform visade sig 

vara icke signifikant. Slutsatsen som kunde dras från dessa resultat är att denna studie 

bekräftar tidigare forskning om psykisk hälsa och organisationsförändringar. 
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Introduktion 
Sedan finanskrisens början 2008 har de flesta länder i Europa fått göra nedskärningar inom 

vård-och omsorg. Detta har lett till att organisationer har behövt göra förändringar för att 

anpassa sig till de nya ekonomiska förhållandena. Eurostats demografiska rapport (2011) 

påvisar att befolkningen i europeiska länder är åldrande, och att detta innebär att ett högre 

antal äldre personer kommer småningom att pensioneras och personer så småningom kommer 

att behöva ha tillgång till äldreomsorgstjänster som t.ex. äldreboende, hemtjänst och geriatrisk 

vård. Men som konsekvens av den pågående ekonomiska krisen i Europa har flertal 

europeiska länder gjort nedskärningar inom välfärden i form av budgetnedskärningar och 

lönesänkningar för offentligt anställda inom till exempel äldreomsorgen (Greve, 2013). Även 

då de flesta europeiska länder har drabbats av den ekonomiska krisen, så finns det väsentliga 

skillnader mellan olika stater inom Europa. Enligt Greve (2013) har de nordeuropeiska 

välfärdsstaterna klarat av den ekonomiska krisen bättre. De har inte haft samma behov av att 

göra samma dramatiska nedskärningar, som flera sydeuropeiska stater har behövt göra, och 

har därför kunnat genomföra en mer expansiv politik, detta menar Greve (2013) har varit 

förutsättningen för att kunna minska effekterna av arbetslösheten. För att kunna konkret se 

skillnaderna mellan nordeuropeiska och sydeuropeiska länder, så jämförs Sverige med 

Spanien. Enligt Eurostat (2015) låg arbetslösheten i Sverige under juni på 7 % samtidigt som 

arbetslösheten bland befolkningen i Spanien var uppe i 23 %.  Enligt Socialstyrelsens 

lägesrapport (2016) kan en se att kostnaden för äldreboende i Sverige har minskat samtidigt 

som kostnaderna för användandet av hemtjänstvård har ökat. Detta har inneburit förändringar 

inom äldreomsorgen, som exempelvis minskad personal på äldreboenden, på grund av detta 

har flertal organisationer inom välfärden behövt genomföra organisationsförändringar för att 

anpassa sig efter de ekonomiska förutsättningarna. 

Organisationsförändringar kan ske på grund av olika faktorer, till exempel som en planerad 

process eller som anpassning utifrån omständigheter som är bortom organisationens kontroll 

och förändringen kan även ske om oförutsedda händelser.  Vissa typer av 

organisationsförändringar är mer framgångsrika än andra. Bordia, Hobman, Jones, Gallois 

och Callan (2004) fann att kommunikation från ledningen var negativt associerat med 

strategisk osäkerhet och fann att deltagande i beslutsfattande var negativ korrelerat till 

strukturell och arbetsrelaterad osäkerhet. Dessutom fann de att deltagande i beslutsfattande 

var positivt korrelerat med känsla av kontroll och negativt associerat med psykisk belastning. 

Detta menar Bordia et.al. (2004) genom att ha anställda att delta i beslutsfattande så kan en 

reducera de skadliga effekterna av osäkerhet, som uppstår i samband med 

organisationsförändringar, och därmed skapar en känsla av kontroll över sitt arbete hos de 

anställda En systematisk översikt om organisationsförändringar (De Jong, Wiezer, de Weerd, 

Nielsen, Mattila-Holappa & Mockatto, 2016) undersökte om huruvida omstruktureringar med 

minskning av personal påverkar arbetsrelaterade hälsan hos arbetare än ändringar som inte 

innefattar reducering av personal. Samt även undersökte de om skillnader mellan korttids- och 

långtidseffekter av omstrukturering, och undersökte mekanismen som kunde förklara dessa 

effekter. De Jon et.al. (2016) fann att både omstruktureringshändelser som inkluderade och 

exkluderade minskning av personal hade huvudsakligen en negativ effekt på välmåendet hos 

arbetstagare. Dessutom fann författarna att majoriteten av studierna påvisade att negativa 

förändringar skedde över tid på både korttid och långtid. Samma översikt visade att personer 

som har hög status inom organisationen tenderar att reagera mindre negativt på 

organisationsförändringar. Samt fann De Jon et.al. (2016) att variabler som bl.a. fysiska krav, 

kontroll, kommunikation och tillgång till information, för att nämna några, kan påverka 

relationen mellan omstrukturering och personalens välmående. Tidigare studier visar på att 

organisationsförändringar har en effekt på personers upplevelse av psykiskt välbefinnande i 
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relation till deras arbetsplats. Fläckman, Hansebo och Kihlgren (2008) fann att upplevelserna 

bland personal inom äldreomsorgen under en två års period hade övergått från att personalen 

upplever sig ha ”en yrkesmässig identitet och självförtroende” till att vara ”yrkesmässig 

person i en hotande situation orsakad av någon annan” och sedan till att ”kämpa för att 

anpassa sig till en förändrad arbetsmiljö som en person och yrkesutövare”. Detta menar 

författarna kan vara betydande för exempelvis vårdkvaliteten i en organisation som befinner 

sig under en period av organisationsförändringar.  

 

Hälsan hos chefer och arbetsledare är en betydande faktor som behöver tas i beaktande när en 

studerar den psykosociala hälsan hos de anställda, enligt forskning så hänger hälsan hos 

arbetsledare och chefer ihop med välmående bland övriga anställda. Skakon, Nielsen, Borg 

och Guzman (2010) fann stöd för att stress hos chefen eller en arbetsledare är associerat med 

anställdas stress och affektiva välmående. De menar också att specifika ledarskapsstilar, 

beteenden hos arbetsledaren och ledare-anställdförhållande är relaterat till stress hos de 

anställda samt deras affektiva välmående. SBU:s litteraturöversikt (2014) om arbetsmiljö och 

depression och utmattningssyndrom fann att upplevelsen av att ha ytterst lite möjlighet till att 

påverka sin arbetssituation, i samband med höga krav på arbetsplatsen, kan öka risken för att 

utveckla depressionssymtom. Samma översikt kom fram till att personer som upplever brist 

på stöd i arbetsmiljön löper förhöjd risk för att utveckla depression och utmattningssymtom. 

Samt att personer som befinner sig i konflikt eller blir utsatta för mobbning i sin arbetsmiljö 

har en förhöjd risk för att utveckla depression. Enligt SBU:s litteraturöversikt (2014) var det 

svårare att se om det fanns något samband mellan mobbning eller konflikt med symtom på 

utmattningssyndrom. Dessutom fann SBU (2014) att det finns belägg för att en pressad 

arbetssituation och situationer där upplevelsen är att belöningen för arbetsinsatsen är minimal 

i relation till den arbetsansträngning som sätts in. Enligt SBU-rapporten kan dessa olika 

situationer leda till utveckling av depressionssymtom och symtom på utmattningssyndrom. 

Detta inkluderar även situationer där det råder osäkerhet gällande individens anställning och 

om eventuell nedläggning av ens arbetsplats. SBU (2014) fann att i arbetsmiljöer där 

personalen har möjlighet till att ha kontroll över sin arbetssituation och upplever sig rättvis 

behandlade, så leder till minskad risk till att utveckla depression eller utmattningssymtom. 

Enligt kunskapssammanställningen av Arbetsmiljöverket (2016: 2) fann att förekomsten av 

tillfällig anställning var betydligt mer vanligare hos kvinnor än för män. I 

kunskapssammanställningen visade sig att antalet kvinnor som var tillfälligt anställda låg runt 

14%, medans för männen var det 10%. Dessutom kom det fram att personer som hade 

tillfälliga anställningar, eller tillsvidareanställningar, hade sämre anställnings-och 

arbetsvillkor än personer med fastanställning.  

 

En annan faktor som behöver beaktas i relation till psykisk hälsa är ålder hos den enskilda 

arbetstagaren. Enligt tidigare forskning om ålder och psykisk hälsa så finns det belägg för att 

äldre arbetstagare löper högre risk för arbetsmiljörelaterad ohälsa. Enligt en studie av Jones, 

Latrielle, Sloane och Staneva (2013) fann att äldre personer var mer sannolikt att vara 

uppmärksamma på olika hälsoutfall, men dock inte i de fall som inkluderade fysiska skador. 

Dessutom fann de också att äldre personer var mer benägna till att rapportera hälsoutfall som 

är relaterat till arbetsmiljön. En studie av Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang och González 

(2008) påvisade att ålder, tillsammans med andra faktorer som exempelvis arbetsstatus, är en 

viktig faktor i att förutsäga risken för utbrändhet. 

 

Enligt en enkätundersökning (Caroli & Weber-Baghdiguian, 2016) angående 

självrapportering om hälsa och kön visade på att sociala normer spelar en viktig roll i 

benägenheten att rapportera om ohälsa relaterat till arbetsmiljön. Enkätundersökningen visade 
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på att det finns en väsentlig skillnad mellan män och kvinnor gällande självrapportering av 

psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Enligt översikten från SBU (2014) angående kön visade det 

sig att män och kvinnor som har liknande arbetsvillkor löper lika hög risk för att utveckla 

depressionssymtom samt symtom på utmattningssyndrom (SBU, 2014). Arbetsmiljöverkets 

kunskapssammanställning (2016) fann att det finns en ökad risk för utbrändhet i den 

inledande fasen av organisationsförändringar. Forskning angående ständiga 

organisationsförändringar, som nämns i kunskapssammanställningen, att vara en viktig faktor 

gällande utbrändhet. Dock menar samma kunskapssammanställning att på grund av att det 

finns så få översikter gällande organisationsförändringar och olika arbets- och hälsorelaterade 

utfall så är det svårt att se om det finns variationer mellan män och kvinnor.  

Bakgrund 

Denna uppsats kommer att vara en del i ett större studieprojekt i ett samarbete mellan forskare 

vid Umeå Universitet och Barcelona Universitet. Fokuset för studieprojektet är att undersöka 

de anställdas egna uppfattning av sin relation till organisationen,  och hur den påverkar den 

psykiska hälsan samt synen på vårdkvaliteten inom äldreomsorgen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att se om det finns ett samband mellan psykisk hälsa och 

organisationsförändringar, och om det finns ett samband mellan ålder och psykisk hälsa. Samt 

att se om det finns skillnader i upplevelse av psykisk hälsa mellan spanska och svenska 

vårdarbetare och faktorer som kön och anställningsform.  

 

Frågeställningarna: 

1.Finns det ett samband mellan psykisk hälsa och organisationsförändringar?  

2. Finns det ett samband mellan ålder och psykisk hälsa?  

3. Finns det signifikanta skillnader i psykiska hälsa mellan svenska och spanska vårdarbetare?  

4. Finns det signifikanta skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare gällande 

organisationsförändringar?  

5. Finns det signifikanta skillnader mellan spanska och svenska vårdarbetare i 

anställningsform? 

6. Finns det signifikanta skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare utifrån kön? 

 

Metod 
Denna studie kommer att använda sig av data som är insamlad av forskare vid Umeå 

Universitet, som en del av ett större projekt i samarbete med Barcelona Universitet. Metoden 

som valdes för projektet är en enkätundersökning som skickades ut till personalen inom de 

organisationer som valde att delta i projektet. Enkäten skickades ut till personal inom 

äldreomsorgen i Sverige och Spanien i tre omgångar. Detta skedde under en tidsperiod på tre 

år.  

Procedur och urval 

Försöksdeltagarna i enkätundersökningen var chefer och anställda inom 

äldreomsorgen.  Antalet deltagare som besvarade GHQ-12-delen av enkäten var 527 och av 

dessa var 462 kvinnor, 52 män och 16 personer som inte har uppgett kön. Åldern bland 

deltagarna som besvarade dessa frågor var 19 till 62. Rekryteringen av de svenska 

organisationer i enkätundersökningen skedde via en ledarskapsföreläsning där cheferna för 

sina respektive organisationer fick skriva under om de var intresserade av delta i projektets 

undersökning tillsammans med deras personal. Bekvämlighetsurval valdes som metod för 

urval vid rekryteringen av spanska deltagare i Katalonien. Alla de fyra organisationerna som 
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valdes var äldreboenden. I redovisningen av kön valdes användandet av tabell bort på grund 

av att det är en nominell variabel, och därför går inte att få ut ett medelvärde.  

 
Instrument 

För att samla in data angående psykisk hälsa bland vårdpersonal inom äldreomsorgen så 

valdes enkäten General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) (Sconfienza, 1998). Denna enkät 

skickades ut i tre omgångar under de tre år. Detta instrument valdes för att både de svenska 

och spanska versionerna har visat på hög reliabilitet. Skalan som användes i GHQ-12 var en 

4-poäng Likertskala där 1 var lika med “bättre än vanligt”och 4 var lika med “mycket sämre 

än vanligt”. Det vill säga att ett högt värde på skalan betyder fler symtom av psykisk ohälsa, 

medans ett lågt värde på skalan indikerar färre eller ingen symtom av psykisk ohälsa. 

Variabeln för psykisk ohälsa låg på intervallnivå. Samma sak med organisationsförändringar. 

Data som användes i denna studie för analysen var ifrån första utdelningen av enkäten till de 

deltagande organisationerna. Enkätfrågorna som ställdes angående organisationsförändringar 

handlade om hur individer upplever sitt jobb och organisation. Enkätfrågorna om 

organisationsförändringar låg på intervallnivå. Skalan för enkätfrågorna om 

organisationsförändringar var 1 till 5. Där deltagarna skulle själv uppskatta i enkäten hur de 

upplevde att de har påverkats av organisationsförändringar på deras arbetsplats. Alternativ 1 

stod för ”Stämmer inte alls”, 2 var ”Stämmer knappast”, 3 ”Stämmer varken bra eller dåligt”, 

4 ”Stämmer nästan” och 5 var ”Stämmer helt”. Ett högt värde på skalan för 

organisationsförändringar innebar att en person upplevde att ha påverkats av 

organisationsförändringarna på sin arbetsplats, medan ett lågt värde indikerade att personen 

ifråga inte har påverkats av organisationsförändringarna.  

Analysmetod 

För att få reda på om det fanns ett samband mellan skillnader i psykisk hälsa och 

organisationsförändringar användes Pearsons korrelation för att analysera data från enkäten. 

Pearsons korrelation användes också för att undersöka om det finns ett samband mellan 

variablerna ålder och hälsa. Oberoende t-test valdes för att besvara frågeställningarna om 

skillnader i upplevelse av organisationsförändringar bland spanska och svenska vårdarbetare 

inom äldromsorgen. Detta användes också vid analysen av frågeställningen om skillnader 

mellan svenska och spanska vårdarbetare gällande psykisk hälsa. Oberoende t-test valdes som 

analysmetod för respektive frågeställning då de innehöll en kategorisk och en kontinuerlig 

variabel. För att se om det fanns skillnader mellan olika anställningsformer och psykisk hälsa 

så användes även där oberoende t-test. Denna form av test valdes för att variablerna är 

kontinuerliga, och uppfyllde därför kraven för t-test. Chi-Square-test användes för att mäta 

skillnader i anställning och kön mellan spanska och svenska vårdarbetare inom 

äldreomsorgen. Denna analysmetod valdes för att variablerna för kön och anställning låg på 

nominal nivå, och därmed inte uppfyller kraven för t-test. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) gällande behandling av personuppgifter som är av 

vikt för forskning så ska sådana uppgifter behandlas på korrekt sätt utifrån de fyra 

forskningsetiska principerna. Det som kan ses vara ett etiskt problem med detta är att 

deltagarna för den ursprungliga undersökningen inte får valet att ge sitt samtycke till att 

datamaterialet används i vidare forskning. Men p.g.a. att namn och andra personliga uppgifter, 

vilket skulle kunna avslöja en viss persons identitet, inte har förts vidare så kan detta anses 
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vara godtagbar hantering av de forskningsetiska principerna.  

 

Resultat 
Frågeställning 1. I undersökningen av psykisk hälsa och organisationsförändringar visade 

Pearson´s korrelationskoefficient att psykisk hälsa och upplevelse av 

organisationsförändringar har ett starkt samband, Pearson´s r (523) =,21, p <,01. Detta 

samband visar på att upplevelse av organisationsförändringar samvarierar med upplevelse av 

psykisk hälsa. De som upplever att de har i högre grad påverkats av organisationsförändringar 

också upplever att de har fler symtom på ohälsa. 

Frågeställning 2. I den här undersökningen av variablerna ålder och psykisk hälsa så visade 

korrelationanalysen av variablerna på ett svagt negativt samband, Pearson´s r (499)= -,08, 

p>,05.  

 

Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), korrelationer och N = lägsta antalet 

fullständiga svar för varje variabel.  

Variabel 
 

N M SD 1 2 3 

1.Ålder 
 

501 44,48 11,77 
 

−0,08* 
 

2.Psykisk hälsa 
 

527 1,84 0,42 −0,08* 
 

0,21** 

3.Organisationsförändringar 
 

525 3,2 1,45 
 

0,21** 
 

 

Frågeställning 3. I undersökningen av frågeställningen om skillnader mellan svenska och 

spanska vårdarbetare indikerade det oberoende t-testet att poängen på psykisk hälsa var 

signifikant högre för svenska vårdarbetare (M=1,96, SD=0,49) än för spanska vårdarbetare 

(M=1,78, SD=0,38), t(525)=4,57, p<,05, d= 0,40. Levene´s test indikerade på ojämlik varians 

(F=10,00, p=0,045), så frihetsgraderna justerades från 525 till 280.   

 

Frågeställning 4. Poängen på upplevelse av organisationsförändringar visade vara högre för 

svenska vårdarbetare (M=3,89, SD=1,28) än för spanska vårdarbetare (M=2,85, SD=1,41), 

t(523)= 8,13, p<,05, d=0,29. Levene´s test indikerade på ojämlik varians (F= 8,27, p=0,081), 

så frihetsgraderna justerades från 523 till 380. 

 

Tabell 2. Medelvärden (M), standardavvikelse (SD) och standard fel (SE) för samtliga 

variabler, N= lägsta antalet fullständiga svar för varje variabel.    
Sverige 

   
Spanien 

  

  
N M SD SE N M SD SE 

Psykisk hälsa 
 

174 1,96 0,49 0,03 353 1,78 0,38 0,02 

Organisationsförändringar 
 

175 3,89 1,28 0,09 350 2,85 1,41 0,07 

 

Frågeställning 5. Chi-Square testet av frågeställningen angående eventuella skillnader mellan 

svenska och spanska vårdarbetare i anställningsform visade på ingen signifikans (chi-

square=0.40, df=1, p>.05). Antalet svenska vårdarbetare som var heltidsanställda var 26%, 

och för spanska vårdarbetare var antalet 54%. För spanska vårdarbetare som är tillfälligt 

anställda var antalet 8,7%, och för svenska vårdarbetare var det 4,9%.  
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Frågeställning 6. I undersökning av skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare fann 

Chi-Square testet att det fanns signifikanta skillnader mellan svenska och spanska 

vårdarbetare gällande kön (chi-square=4.17, df=1,  p=.05). Andelen svenska kvinnor som 

jobbar inom äldreomsorgen var 31%, medan andelen spanska kvinnor inom äldreomsorgen 

var 57%. Andelen spanska män inom äldreomsorgen var 8%, och andelen svenska män inom 

äldreomsorgen var 2%.  

 
Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan psykisk hälsa och 

organisationsförändring, dessutom om det fanns ett samband mellan ålder och psykisk hälsa. 

Samt om det fanns signifikanta skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare i faktorer 

som kön, anställning, upplevelse av organisationsförändringar och psykisk hälsa. 

Frågeställning 1. Att psykisk hälsa och organisationsförändringar visade ha ett positivt 

samband innebär att ju fler symtom av psykisk ohälsa, desto högre känsla av att ha påverkats 

av organisationsförändringar. Det motsatta är då ju lägre upplevelse av psykisk hälsa, desto 

mer negativ upplevelse av organisationsförändringar. Detta resultat bekräftar tidigare 

forskning om psykisk hälsa (De Jong, 2016; Bordia et.al., 2004; Skakon et.al., 2010) där 

exempelvis faktorer som krav, kommunikation, kontroll och tillgång till information är 

avgörande för arbetstagares välmående. Brist på dessa under en omstrukturering eller under 

en period av flera organisationsförändringar kan riskera till exempel vårdkvaliteten, som 

Fläckman et.al. (2008) påvisade i sin undersökning. Samt även ökar risken för symtom för 

utbrändhet och utmattningssyndrom, vilket SBU:s litteraturöversikt konstaterade. 

 

Frågeställning 2. Det som kom fram i undersökningen av ålder och psykisk hälsa var att det 

fanns ett svagt negativt samband mellan variablerna, men eftersom att signifikanttestet visade 

vara över fem procent kan en därmed inte säga om ett korrelationssamband mellan ålder och 

psykisk hälsa existerar. Att sambandet var svagt kan bero på ett antal orsaker som påverkar 

resultatet. Till exempel att ett antal deltagare valde inte att ange sin ålder i enkäten. Samt att 

det var ett fåtal äldre personer inom vårdpersonalen som var med i undersökningen. Detta kan 

bero på att de antingen har avslutat sin anställning, bytt jobb eller gått i pension, eller var 

sjukskrivna under den period då enkäten skickades ut. I framtida undersökning kan det vara 

intressant att undersöka om det överhuvudtaget finns ett korrelationssamband mellan ålder 

och psykisk hälsa. Tidigare forskning gällande ålder och psykisk hälsa säger att äldre personer 

som jobbar inom vården är mer uppmärksamma på olika hälsoutfall och är mer benägna till 

att rapportera hälsoutfall relaterade till arbetsmiljön (Jones et.al., 2013). Enligt en annan 

studie så är ålder, tillsammans med andra faktorer, en viktig faktor i att förutsäga risken för 

utbrändhet (Garrosa et.al., 2008).  

 

 

Frågeställning 3. För de svenska vårdarbetarna visade det sig att de hade ett högre 

medelvärde på psykisk ohälsa, vilket betyder att de hade fler symtom. Vilket tyder på att de 

spanska vårdarbetare upplever färre symtom av psykisk ohälsa än sina svenska kollegor.  

Detta resultat är intressant med tanke på exempelvis att den ekonomiska situationen i Sverige 

är bättre än vad den är i Spanien. Till exempel att arbetslösheten är lägre i Sverige än i 

Spanien påvisade Eurostat (2015) i sin rapport. Dessutom påvisade Greve (2013) att 

skillnaderna i hur de europeiska länderna har klarat av finanskrisen som började 2008, är 

avgörande för vilken form av politik en kan utföra. Vidare menar Greve (2013) att de 

nordiska länderna har klarat sig bättre ekonomiskt än de sydeuropeiska länder, och har därför 
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kunnat genomföra en mer expansiv politik inom välfärden. Vilket har lett till att de nordiska 

länderna inte har behövt göra samma form av nedskärningar inom vård- och omsorg, som 

flera sydeuropeiska länder har varit tvungna till att göra. Men vad som specifikt gör att 

svenska vårdarbetare upplever fler symtom på ohälsa än sina spanska deltagare behöver 

undersökas vidare. Eventuellt kan det vara så att det är andra faktorer än exempelvis 

arbetslöshet som spelar en roll i den psykiska ohälsan bland svensk vårdpersonal inom 

äldreomsorgen. 

 

Frågeställning 4. Prövningen av frågeställningen om det fanns skillnader mellan svenska och 

spanska vårdarbetare i upplevelse av organisationsförändringar visade resultatet att svenska 

vårdarbetare skattade högre på upplevelse av organisationsförändringar än sina spanska 

kollegor. Detta betyder att svenska vårdarbetare upplevde att de hade påverkats av 

organisationsförändringar i högre grad än spansk vårdpersonal. Vilket är intressant med tanke 

på att Spanien har påverkats hårdare av finanskrisen än Sverige. Vidare studier om vad som 

ligger bakom dessa skillnader behövs. Kan det bero på kulturella i skillnader i 

organisationskultur eller är det andra variabler som orsakar dessa skillnader? Forskning 

gällande organisationsförändringar och psykisk hälsa har visat personers upplevelse av 

psykiskt välbefinnande i relation till deras arbetsplats påverkas av organisationsförändringar 

och att detta påverkar vårdkvaliteten (Fläckman et.al., 2008). En rapport från SBU (2014) 

fann att risken för att utveckla utmattningssyndrom eller depression var lägre på de 

arbetsplatser där personalen hade hög kontroll över sitt arbete och upplevde att vara rättvist 

behandlad.  

 

 

Frågeställningen 5. Frågeställningen om skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare 

gällande anställningsform, så visade resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan de två grupperna. Detta kan bero på att antingen att det var alldeles för lite personer 

som deltog i undersökning för att de skulle visa på någon skillnad, eller att det inte är någon 

skillnad mellan de två grupperna när det gäller heltidsanställning och tillfällig anställning. 

Möjligtvis kan det så vara att skillnader i anställningsform inte kan antas vara kulturella, utan 

att det exempelvis kan handla om saker som skillnader i status och lön. Vidare studier 

angående detta behövs för att fastställa vad dessa skillnader kan bero på. Dessutom skulle det 

vara intressant att veta om skillnaderna i anställningsform har någon effekt på psykisk hälsa. I 

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (2016:2) framkommer det att personer med 

tillfälliga eller tillsvidare anställningar hade sämre anställnings- och arbetsvillkor i jämförelse 

med personer som har fastanställning. Samt att det var vanligare att kvinnor var tillfälligt 

anställda i jämförelse, vilket kan tyda på att skillnaderna som har uppkommit i denna 

undersökning kan eventuellt bero på faktorer som kön.  

 

Frågeställning 6. Chi-Square testet gällande skillnader mellan svenska och spanska 

vårdarbetare gällande kön visade på att det fanns signifikanta skillnader mellan de två 

grupperna. Det visade att antalet spanska män som jobbade inom äldreomsorgen var 8 %, 

medans antalet svenska män var 2%. Antalet svenska kvinnor som jobbade inom 

äldreomsorgen var 31%, medans antalet spanska kvinnor var 57%. Detta resultat kan visa på 

att det finns belägg för att sociala normer angående specifika yrken som inom vården, är 

fortfarande starka i Sverige, eller möjligen att på grund av finanskrisen 2008 så väljer fler 

män i Spanien att ta jobb inom vård- och omsorg för att det inte finns mycket av jobb som 

anses vara ”manligt”. Vad som specifikt är bakom dessa skillnader behöver studeras vidare 

innan en slutsats kan dras om att det är till exempel sociala normer, eller något annat som 

ligger bakom dessa skillnader. Det kan också vara så att resultatet kan ha påverkats av att det 
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är för lite deltagare med i urvalet för att detta ska ses som representativt, att det skulle behöva 

ett större sampel för att kunna avgöra om det är verkligen är sådana skillnader mellan 

vårdsarbetare i Sverige och Spanien angående kön. För att kunna se vad detta beror på 

behöver det utföras mer studier. Kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket (2016:2) 

fann att det var vanligare att kvinnor var tillfälligt anställda i jämförelse med män.  

 

 
Studiens begränsningar 

Bekvämlighetsurvalet gör att generaliserbarheten i studien är något begränsad. Men eftersom 

svarsfrekvensen är 71 % så kan det antas att generaliserbarheten i urvalet är hög. En annan 

begränsning med denna studie var antalet äldre personer som arbetar inom äldreomsorgen var 

litet för att kunna se om det finns ett samband mellan ålder och psykisk hälsa. Valet av 

analysmetod för den insamlade data kan också utgjort en begränsning för denna studie. Då 

syftet var att undersöka samband mellan ålder och psykisk hälsa samt att undersöka skillnader 

mellan anställningsform, kön, organisationsförändringar och psykisk hälsa så kan de 

analysmetoder som har använts anses vara valida. Studien kan även ses vara reliabel för 

vidare studier då data har samlats in med hjälp av enkäter som är välbeprövade.    
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Slutsatser 
Syftet med denna studie var att se om variabler som ålder och psykisk hälsa, samt upplevelse 

av organisationsförändringar och psykisk hälsa hade samband med varandra. Dessutom var 

syftet att se om det fanns signifikanta skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare i 

variablerna kön, anställningsform, upplevelse av organisationsförändringar och psykisk hälsa. 

Resultatet av undersökningen av samband mellan ålder och psykisk hälsa visade på ett icke 

signifikant negativ korrelation, vilket innebär att en inte kan med säkerhet säga att det finns 

ett samband mellan dessa variabler. Undersökningen av samband mellan psykisk hälsa och 

organisationsförändringar visade på positiv korrelation, vilket visade att högre grad av 

symtom samvarierar med upplevelse av att ha påverkats av organisationsförändringar. I 

undersökningen av frågeställningen om skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare i 

upplevelse av organisationsförändringar kom det fram att svenska vårdarbetare hade högre 

upplevelse av organisationsförändringar än spanska vårdarbetare, vilket tyder på att svenska 

vårdarbetare upplever sig i högre grad att vara påverkade av organisationsförändringar än sina 

spanska kollegor. Undersökningen av skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare i 

psykisk hälsa visade på att svenska vårdarbetare hade högre upplevelse av symtom än spanska 

vårdarbetare. I undersökningen av skillnader mellan svenska och spanska vårdarbetare 

gällande anställningsform kom det fram att det inte finns någon signifikant skillnad. Därav 

kan det ses som att eventuella skillnader i anställningsform inte beror på landstillhörighet, 

utan att det är någon annan faktor som ligger bakom skillnader i anställningsform. Då 

frågeställningen skillnader mellan spanska och svenska vårdarbetare i kön undersöktes så kom 

det fram att det fanns signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Undersökningen visade 

på att det fanns skillnader i kön mellan den svenska vårdpersonalen och den spanska. Det är 

svårt dock att dra några slutsatser om varför det är sådana skillnader. Slutligen så kan det 

sägas att denna studie bekräftar tidigare forskning om psykisk hälsa och 

organisationsförändringar. 

 

  



12 
 

Referenser 

Arbetsmiljöverket. (2016). Kvinnor och mäns arbetsvillkor- betydelsen av organisatoriska 

faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Hämtad från 

arbetsmiljöverkets hemsida: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-

ochmans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf  

 

Bordia, P., Hobman, E., Jones, E., Gallois, C. & Callan, V.J. (2004). Uncertainty During 

Organizational Change: Types, Consequences, and Management Strategies. Journal of 

Business and Psychology, 18(4), 507—532. 

 

Caroli, E. & Weber-Baghdiguian, L. (2016). Self-Reported Health and Gender: The Role of 

Social Norms. Social Science & Medicine, 153, 220-229.  

https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1016/j.socscimed.2016.02.023  

  

De Jong, T., Wiezer, N., de Weerd, M., Nielsen, K., Mattila-Holappa, P. and Mockatto, Z. 

(2016) The impact of restructuring on employee well-being: a systematic review of 

longitudinal studies, Work & Stress, 30:1, 91–114. 

 

Eurostat. (2011). Demography report 2010 - Older, more numerous and diverse Europeans. 

doi:Eurostat. (2011). Demography report 2010 (s. 1–180). Hämtad från: 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KE-ET-10-001  

 

Eurostat. (2015). Unemployment rate - annual data, 1. Hämtad från: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pco

de=ti psun20  

 

Fläckman, B., Hansebo, G. & Kihlgren, A. (2008). Struggling to adapt: caring for older 

persons while under threat of organizational change and termination notice, Nursing Inquiry, 

16:1, 82-91. DOI: 10.1111/j.1440-1800.2009.00434.x 

 

Garrosa, E., Moreno- Jiménez, B., Liang, Y. & González, J.L. (2008). The relationship 

between socio-demographic variables, job stressors, burnout and hardy personality in nurses: 

An exploratory study, International Journal of Nursing Studies, 45(3), 418-427. 

 

Greve, B. (2013) Is the Welfare State dying out? Science Nordic. Hämtad den 4/24/2017: 

http://sciencenordic.com  

 

Jones, M.K, Latreille, P.L., Sloane, P.J. & Staneva, A.V. (2013). Work-related health risks in 

Europe: Are older workers more vulnerable?, Social Science & Medicine, 88, 18-29. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.03.027 

 

Sconfienza C. Mätning av psykiskt välbefinnande bland ungdomar i Sverige. Användningen 

av GHQ-12. Arbete och Hälsa, 1998;22.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4181/1/ah1998_22.pdf  

 

Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V. & Guzman, J. (2010). 'Are leaders' well-being, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-ochmans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-ochmans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1016/j.socscimed.2016.02.023
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KE-ET-10-001
http://sciencenordic.com/
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.03.027
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4181/1/ah1998_22.pdf


13 
 

behaviours and style associated with the affective well-being of their employees? A 

systematic review of three decades of research', Work & Stress, 24: 2, 107 — 139. Hämtad 

24-5-2017: 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F02678373.2

010.495262  

 

Socialstyrelsen (2016). Vård och omsorg om äldre- Lägesrapport 2016. 

 

SBU (2014). Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom.  

Hittad:http://www.sbu.se/contentassets/800ad7aecf9146c795d3a89c7a957048/arbetsmiljo_de

pression_2014.pdf  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska priniciper inom humanistisk-och 

samhällsvetenskaplig forskning.  

Hittad: https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F02678373.2010.495262
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F02678373.2010.495262
http://www.sbu.se/contentassets/800ad7aecf9146c795d3a89c7a957048/arbetsmiljo_depression_2014.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/800ad7aecf9146c795d3a89c7a957048/arbetsmiljo_depression_2014.pdf
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf

