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Organisationsförändringars betydelse för psykisk hälsa 

Länkat till arbetsrelaterade krav-kontroll samt psykologiska kontrakt 
 

Petra Burgman och Johanna Jonasson 

 

 
Antal förändringar, arbetsrelaterade krav, arbetsrelaterad kontroll samt 

psykologiska kontrakt är alla faktorer som har kopplats samman med 

psykisk hälsa på arbetsplatsen vid organisationsförändringar. Dessa 

variablers gemensamma och unika innebörd för psykisk hälsa har i denna 

studie mätts i form av en enkätundersökning, där 84 anställda deltog varav 

16 var kvinnor. Syftet var att belysa hur den psykiska hälsan hos de 

anställda vid en svensk myndighet såg ut efter de förändringar som 

myndigheten genomgått, samt klargöra de ovan nämnda faktorernas 

koppling till en god respektive dålig psykisk hälsa. Resultatet visade att de 

anställda överlag tycktes ha en god psykisk hälsa och att alla de undersökta 

variablerna med undantag för antal förändringar och arbetsrelaterad 

kontroll visade en samvariation med psykisk hälsa. Studien ger underlag till 

förslag över faktorer som kan beaktas inför kommande förändringar inom 

organisationer. 

 

Keywords: organizational change, health, job demand, job control, 

psychological contracts  

 

Inledning 

 
I många fall är anledningen till att en organisationsförändring genomförs att något inte är så 

bra som det skulle kunna vara. En förändring innebär en vilja att utvecklas och uppnå något 

mer än det som är i dagsläget. Människan är målinriktad, allt i livet går ut på att nå uppsatta 

mål om det så bara är att fullfölja vardagen (Ahrenfelt, 2001). En organisation är under 

ständig förändring och kan aldrig ses som stabil. Omgivningen styr och organisationen måste 

vara anpassningsbar för de utomstående krav som ställs för att hålla sig aktuell och hänga med 

i det ständigt skiftande samhället (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

  En viktig förutsättning för en väl genomförd förändring är att de anställda känner att de 

löften som en organisation ger också införlivas. Att de anställda kan känna att organisationen 

är pålitlig och inte förmedlar olika budskap är väsentligt för att uppnå ett förtroende hos de 

anställda. En annan viktig faktor vid en förändring är att organisationens på förhand uppsatta 

mål med förändringen ses som genomförbara och att de anställda är delaktiga i processen. Att 

vara delaktig i förändringarna och att känna sig behövd ger en ökad självkänsla 

(Yrkesinspektionen, 2002). Grunberg, Moore, Greenberg och Sikora (2008) kom i en 

longitudinell studie fram till att huruvida de anställdas hälsotillstånd påverkas av en eller ett 

flertal förändringar på arbetsplatsen tar lång tid att se. Detta beror på att en hälsoeffekt tar 

lång tid att utveckla. Studien innefattade fyra mättillfällen som var utspridda under en 

tioårsperiod. Resultatet visade att de anställda som klarade sig genom en förändring kände en 

ökad känsla av kontroll, mindre benägenhet till depression samt ett ökat förtroende för sig 

själva vid ytterligare förändringar. Det som skiljde sig från första och sista mättillfället var att 
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de anställda prioriterade sina närmaste, det vill säga familjen och vännerna i större 

utsträckning vid sista mättillfället än vad de gjorde vid första tillfället. Loretto et al. (2005) 

undersökte i en studie den psykiska hälsan på arbetsplatser som genomgått förändringar. 

Resultatet visade att den psykiska hälsan påverkas av förändringar. De betonar i studien att 

den psykiska hälsan kan påverkas positivt av en omställning, men de kom även fram till att ju 

fler omställningar som genomförs desto sämre psykisk hälsa upplevs. 

  Myndigheten som denna studie utförts på har varit med om många förändringar under 

en lång tidsperiod, den senaste stora förändringen var en omorganisation som påbörjades år 

2005, som påverkade alla delar av myndigheten. Under de senaste åren har de även genomgått 

ett antal mindre förändringar.  De förändringar som deltagarna i varierad utsträckning 

genomgått i den här studien är ny chef, förändrade arbetsuppgifter, anställningsstopp, 

förflyttning, ekonomiska nedskärningar samt nya tekniska uppgifter.  

 

 

Teorier om psykisk hälsa  

 
Hälsa är ett tillstånd av psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom. Hälsa ses som en tillgång där en god hälsa ger individer möjlighet att nå upp till 

utsatta mål i livet. Hälsa kan beskrivas utifrån tre olika aspekter. Den första aspekten av hälsa 

innefattar hur individen mår rent kroppsligt, hur till exempel blodtryck och andra mätvärden 

förhåller sig till det som anses vara normalt för en individ. Den andra aspekten består av 

huruvida en individ är delaktig i samhället som hon lever i och i hur stor utsträckning hon kan 

fullfölja sina visioner och önskemål i livet. Till sist spelar individens subjektiva upplevelse av 

sitt hälsotillstånd en viktig roll i hur god hälsa hon har. Att besitta en över lag positiv 

inställning, vilja delta i för individen nya aktiviteter och att vara engagerad i andra människor 

skapar bra förutsättningar för en god hälsa (Hanson, 2004). 
  Hälsa kan enligt Antonovsky (1987) beskrivas utifrån två synsätt, patogenetiskt eller 

salutogent synsätt. Det patogenetiska synsättet är sjukdomsinriktat medan det salutogenetiska 

fokuserar på att se till det friska. Tanken inom det salutogenetiska synsättet är att en individ 

har mer eller mindre god hälsa. Det kan liknas vid en linje där motpolerna är hälsa och ohälsa, 

där individer befinner sig någonstans på denna linje. Den här undersökningen kommer att ha 

en salutogen hälsosyn samt vara inriktad på de anställdas psykiska hälsotillstånd.  

  Statens folkhälsoinstitut (2009) beskriver psykisk hälsa som motsatsen till psykisk 

ohälsa. Genom att motverka psykisk ohälsa kan psykisk hälsa uppnås. Definitionen och 

upplevelsen av psykisk hälsa är i detta fall subjektiv, det finns ingen tydlig förklaring som 

gäller alla individer. Vad som upplevs som positivt i en individs ögon kan vara negativt för 

någon annan. Hanson (2004) beskriver psykisk hälsa som en individs upplevda hälsotillstånd, 

vilket kan innebära att en individ med exempelvis funktionshinder eller andra kroppsliga 

hinder trots dessa kan uppleva sig inneha en god psykisk hälsa.  

 

 

Betydelsen av arbetsrelaterade krav och kontroll för psykisk hälsa 

 
När en individ ställs inför krav eller förhoppningar om att hon skall prestera kan kroppen 

reagera genom att bli stressad. Att uppleva stress är en naturlig reaktion som i många fall 

hjälper individen att utföra det som förväntas av henne. Stress kan bli något negativt om de 

krav och förhoppningar som ställs är orimliga att uppnå utifrån de förutsättningar som 

individen har. Om individen inte kan bemästra stressituationen kan situationen bli ohälsosam 

(Blomkvist & Skoglund, 2007).  
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Idag används begreppet stress bland annat för att beskriva situationer som uppkommer vid 

arbetsplatser såsom tidsbrist, jäkt och hög arbetsbelastning, det vill säga höga krav i 

arbetssituationen (Arbetsmiljöverket, 2001). I nuvarande studie har faktorn arbetsrelaterade 

krav mätts. I definitionen och mätningen av arbetsrelaterade krav har rollkonflikter, stress 

samt hög arbetsbelastning vid arbetsplatsen inkluderats. Rollkonflikter innebär här oklarheter 

gällande arbetsinstruktioner samt arbetsroll.  Hög arbetsbelastning det vill säga många 

arbetsuppgifter som skall utföras på kort tid har visat sig vara en faktor som kan leda till 

ohälsosam stress (Sonnentag & Kruel, 2006). Ohälsosam stress kan även uppkomma på grund 

av att individen inte har tillräckligt med kontroll över sin arbetssituation samtidigt som det 

ställs höga krav och förväntningar på individen, detta kommer att beskrivas mer utförligt i en 

senare del av texten. Höga krav i arbetssituationen inverkar negativt på individen främst om 

de är vanligt förekommande eller ihållande (Arbetsmiljöverket, 2001).  
  Personlig kontroll definieras som en psykologisk föreställning vilken avspeglar 

individens tro på sin förmåga att påverka förändring i omgivningen i en önskad riktning, vid 

ett visst tillfälle (Greenberger & Strasser, 1986). I nuvarande studie är arbetsrelaterad kontroll 

relaterat till hälsa under förändring på arbetsplatsen en av de undersökta variablerna. I 

nuvarande studie används följande definitioin av arbetsrelaterad kontroll, en individs 

inflytande över omgivningen på arbetsplatsen samt förmågan att påverka planering och 

utförande av arbetsuppgifter (Johnson, Brems, Mills, Neal, & Houlihan, 2006). 
  En etablerad och välanvänd modell över psykisk och fysisk hälsa inom arbets och stress 

litteraturen är Karaseks och Theorells krav/kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990; 

Arbetsmiljöverket 2001; Johnson et al, 2006). Denna modell utgår ifrån vilka krav som ställs 

på arbetsplatsen och vilken egenkontroll individen har över sin arbetssituation samt det 

sociala stödets inverkan på kraven som ställs. En högre grad av socialt stöd gör det enklare för 

individen att hantera dessa krav. Modellen gör en uppdelning mellan fyra olika typer av 

arbeten, där den första distinktionen är jobb med hög anspänning. Vilken innebär låga 

förutsättningar att påverka arbetssituationen samtidigt som höga krav ställs på individen. Den 

andra distinktionen är aktiva jobb, här finns det tillräckliga förutsättningar för individen att 

klara av de höga krav som ställs på arbetet. Passiva jobb kallas de arbeten där individen 

saknar förutsättningar att påverka arbetet men där det samtidigt ställs låga krav på individen. 

Den sista uppdelningen är jobb med låg anspänning, här har individen möjlighet att påverka 

arbetet samtidigt som det ställs låga krav på henne (Karasek & Theorell, 1990). Enligt 

krav/kontroll/stöd modellen kan det sociala stödet motverka ohälsa samt öka arbetsprestation i 

alla fyra arbetssituationerna. Det sociala stödet fungerar som ett skydd i påfrestande 

situationer medan det agerar som en positiv faktor i de situationer där individen innehar 

kontroll (Theorell, 2003). 

  Avgörande för huruvida man påverkas negativt av stressfaktorer i arbetet är 

kombinationen av graden av inflytande och beslutsmöjligheter, graden av psykiska krav samt 

tillgängliga stödmöjligheter enligt Arbetsmiljöverket (2001). Individer med jobb som innebär 

hög anspänning, det vill säga individer med stora krav på sig och små möjligheter att påverka 

arbetssituationen är i en riskfylld situation när det kommer till arbetsrelaterad stress. De höga 

kraven ökar risken för psykosociala påfrestningar. Höga arbetskrav kan vara enklare att 

hantera om man har förutsättningar att påverka sin arbetssituation det vill säga hög 

egenkontroll (Arbetsmiljöverket (2001).  

  En vidareutveckling av krav/kontroll modellen har gjorts av Demerouti med kollegor 

(2001) som utöver jobbkrav även innefattar jobbresurser. Denna vidareutveckling tar hänsyn 

till både hälsonedsättande och hälsofrämjande aspekter i arbetssituationen. Både 

arbetsresurserna och kraven definieras som fysiska, psykologiska, sociala samt 

organisatoriska kännetecken och aspekter i arbetssituationen.  Kraven ses inte endast som 

negativa i modellen, så länge som kraven inte överstiger individens förmåga att klara av dem 
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så ses de inte som ohälsosamma. Om kraven som är fysiskt och psykiskt påfrestande och 

energikrävande blir en stressande faktor kan de dock leda till utbrändhet. Resurserna delas in i 

tre aspekter där den första innebär att de kan reducera de hälsonedsättande effekterna som 

jobbkraven medför, den andra aspekten är att resurserna är behjälpliga när individen skall nå 

upp till sina mål. Den sista aspekten är att resurser befrämjar personlig utveckling, mognad 

och lärande (Schaufeli & Bakker, 2004).  Jobb krav/resurs modellen förutsäger att kraven 

troligtvis resulterar i stress som kan mynna ut i utbrändhet medan resurserna förmodligen 

leder till att de anställda blir mer motiverade och engagerade i sitt arbete (Demerouti, et al, 

2001; Schaufeli & Bakker, 2004). En longitudinell studie som utfördes under en treårsperiod 

stödjer denna teori, de kom utöver detta fram till att arbetsresurser influerar framtida 

arbetsengagemang som i sin tur även förutsäger de anställdas engagemang gentemot 

organisationen. Studien visade även att arbetskrav över tid predicerar utbrändhet, vilket kan 

leda till svåra framtida mentala hälsoproblem, så som depression (Hakanen, Schaufeli & 

Ahola, 2008).  
  Lambert och Paoline (2008) har påvisat att stress motverkas genom att de anställda har 

kontroll och en förmåga att påverka beslut på arbetet samt att rollkonflikter på arbetsplatsen 

kan leda till stress. I en studie av Kinman (2008) visade det sig att en individs oförmåga att 

påverka arbetet, upplevelse av lågt socialt stöd samt tidsbrist var några av de starkaste 

prediktorerna för ohälsa. Även upplevelsen av fler rollkonflikter visade sig i denna studie 

föregå sämre hälsa. I ytterligare en studie utförd på hälsovårdspersonal i Norge, där en insats 

för att reducera stress genomfördes, visade resultaten att när rolltydlighet såväl som socialt 

stöd ökade så minskade arbetsrelaterad stress (Mikkelsen, Saksvik & Landsbergis, 2008).  

  Arbetsrelaterad kontroll har visat sig vara en avgörande faktor när det gäller anställdas 

välbefinnande på arbetet. Variabeln känsla av kontroll är önskvärd eftersom den hjälper 

individen att handskas med hotande och stressande händelser (Greenberger & Strasser, 1986). 

Låg grad av kontroll hos individer har bland annat kopplats samman med lägre psykologiskt 

välbefinnande (Terry & Jimmieson, 1999). Loretto et al. (2005) kom i linje med detta fram till 

att en ökad kontroll hos anställda ger en bättre psykisk hälsa.  Det finns ett påvisat samband 

mellan jobbrelaterad stress, organisationsförändring och individens enskilda inflytande på 

förändringar. Det har visat sig i en studie (Jonson et al, 2006) att ju fler förändringar individer 

upplever på arbetsplatsen desto högre stressnivå rapporterar de men även att när individerna 

har högre grad av kontroll och inflytande över sagda förändringar så minskar stressnivån. 

Dessa resultat föreslår att arbetsrelaterad kontroll har en dämpande effekt på arbetsrelaterad 

stress i och med förändring på arbetsplatsen. Med andra ord så upplever individer som har 

kontroll och förmåga att påverka sin arbetssituation en lägre grad av stress i samband med 

förändring på arbetsplatsen (Johnson et al, 2006).  

  Socialt stöd kan ses som närvaron av andra människor som individen kan anförtro sig 

till och förvänta sig stöd och hjälp ifrån (Kowalski & Westen, 2005). Som det visat sig har 

socialt stöd inverkan på upplevelsen av stress och kan fungera som en buffert, det vill säga 

minska upplevelsen av arbetsrelaterad stress och även till viss del motverka förekomsten av 

ohälsa (Kinman, 2008; Mikkelsen et al, 2008). Enligt Arbetsmiljöverkets (2001) 

undersökning visade det sig att socialt stöd i arbetet från chefer och arbetskamrater likväl som 

möjligheten till socialt stöd utanför arbetsplatsen är av stor betydelse för den psykosociala 

hälsan. Även Loretto et al. (2005) kom i en studie fram till att stöd från arbetskamrater och 

chef påverkar de anställdas hälsa positivt eftersom stödet anses ha en motverkande effekt på 

ohälsa. I denna studie mättes socialt stöd för att användas som kontrollvariabel, just för att 

socialt stöd i tidigare studier visat sig vara viktig för huruvida individers hälsa påverkas 

negativt av stress på arbetsplatsen.  
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Betydelsen av psykologiska kontrakt för psykisk hälsa  
 

Psykologiska kontrakt kan beskrivas som outtalade löften och förväntningar som de anställda 

vid en organisation har på organisationen samt outtalade löften och förväntningar som 

organisationen i sin tur har på sina anställda (Conway & Briner, 2005). De outtalade löftena är 

grundade på individers perceptuella uppfattningar om något som inte har sagts i ord utan som 

underförstått har blivit bestämt i möten mellan organisation och anställd (Rousseau, 1995). 

  Psykologiska kontrakt innefattar fem dimensioner. De två första utgörs av de anställdas 

uppfattning av i vilken utsträckning de själva lovat eller åtagit sig saker gentemot 

organisationen, samt de anställdas uppfattning om vad organisationen i sin tur lovat och åtagit 

sig. Den tredje och fjärde dimensionen mäter de anställdas upplevelse om det egna  

fullföljandet av det psykologiska kontraktet samt i vilken grad de uppfattar att organisationen 

fullföljt kontraktet. Slutligen mäter den femte dimensionen om de anställda har positiva eller 

negativa känslor angående organisationens fullföljande av det psykologiska kontraktet. I 

samband med mätningen av det psykologiska kontraktet mäts även om de anställda upplever 

att organisationen behandlar dem rättvist eller inte (Guest, Isaksson & De Witte, 2010). 

 Ett kontraktsbrott innebär att organisationen eller den anställde inte håller eller uppfyller 

de förväntningar som finns hos respektive part (Conway & Briner, 2005). I Conway och 

Briner (2005) beskrivs konsekvenser som kan uppstå i samband med att psykologiska 

kontrakt bryts. De anställda kan bland annat uppleva att välbefinnande och hälsotillstånd 

försämras om det psykogiska kontraktet bryts. Anställda vars psykologiska kontrakt brutits 

kan ha ett negativt förhållningssätt till organisationen och kan vara mindre benägna att utföra 

sina arbetsuppgifter åt organisationen. I samband med att en organisation bryter de 

psykologiska kontrakten och då också bryter sina löften kan det hos de anställda uppstå 

känslor som misstro, orättvisa och funderingar på att byta arbetsplats. Det kan vara svårt för 

en organisation att få tillbaka förtroendet hos de anställda då de en gång förlorat det. 

Anställda som inte har förtroende för sin organisation kan reagera med att vara 

misstänksamma och osäkra på vad som kommer att hända när något nytt introduseras inom 

organisationen. 

 Baruch och Hind (1999) betonar vikten av att förnya eller omformulera de psykologiska 

kontrakten innan en omstrukturering för att undvika negativa reaktioner från de anställda och 

för att minska risken för att de psykologiska kontrakten bryts. Herriot och Pemberton (hämtat 

ur Baruch och Hind, 1999) menar att nya psykologiska kontrakt innebär ett ökat 

ansvarstagande hos de anställda, förväntningar om utökade kunskaper samt vetskap om att 

förändringar kommer att ske. En undersökning av Bellou (2007) visade att de individer som 

vid en förändring på arbetsplatsen inte trodde att de kunde hantera vad som förväntades av 

dem ändrade sitt psykologiska kontrakt medan de anställda som hade en tillit till sin egen 

förmåga att klara av de krav som ställdes inte ändrade sina psykologiska kontrakt. Även 

Bellou menar på att det är viktigt att veta hur en förändring på arbetsplatsen hanteras och att 

anställda minskar negativa utfall som kontraktsbrott genom att anpassa sitt psykologiska 

kontrakt. Gracia, Silla, Pieró och Fortes-Ferreira (2007) kommer i sin undersökning fram till 

att den psykiska hälsan påverkas beroende på tillståndet av det psykologiska kontraktet. Ju 

bättre tillstånd det psykologiska kontraktet upplevdes ha desto högre välbefinnande känner de 

anställda. Studien kom fram till tre relevanta variabler gällande psykologiska kontrakt vilka 

var, förtroende, rättvisa samt tillstånd av det psykologiska kontraktet. I en undersökning som 

utfördes av Van den Heuvel och Schalk (2009) kom författarna fram till att uppfyllelsen av 

det psykologiska kontraktet påverkar de anställdas inställning till förändringar inom en 

organisation. De anställda som upplevde att deras psykologiska kontrakt blivit uppfyllda av 

organisationen var mer benägna att acceptera förändringar än de som inte ansåg sina 

psykologiska kontrakt som uppfyllda. 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Arbetsrelaterade krav, arbetsrelaterad kontroll, psykologiska kontrakt samt antal förändringar 

vid organisationer har alla var för sig visat sig ha en inverkan på den psykiska hälsan hos 

anställda. Dessa fyra faktorers betydelse i förhållande till varandra samt i förhållande till 

psykisk hälsa har inte återfunnits i någon tidigare studie. Myndigheten som studien utfördes 

på har genomgått ett flertal förändringar och eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt 

utvecklas och förändras står de som alla andra organisationer inför ytterligare omställningar. 

Syftet med denna studie är att belysa hur det psykiska hälsotillståndet hos de anställda vid 

myndigheten ser ut i dag efter de omställningar som skett vid organisationen samt att klargöra 

vilka faktorer som vid förändringar kan ha betydelse för en god respektive dålig psykisk  

hälsa.  

Studien innefattar sex frågeställningar samt tillhörande hypoteser till fyra av dem.  

1). Den första frågeställningen som inte har någon hypotes är; Finns det något samband 

mellan psykisk hälsa och hur länge deltagarna varit anställda vid organisationen?  

2). Den andra frågeställningen är; Finns det ett samband mellan den psykiska hälsan och 

antalet förändringar de anställda varit med om? 

 Tillhörande hypotes lyder; Ju färre förändringar en anställd har genomgått desto bättre 

psykisk hälsa innehar individen. Detta i linje med vad tidigare studier visat nämligen att fler 

förändringar leder till högre ohälsa (Johnson et al, 2006; Loretto et al, 2005).  

3). Den tredje frågeställningen är; Har arbetsrelaterade krav på de anställda vid organisationen 

något samband med deras psykiska hälsotillstånd?  

Tillhörande hypotes lyder; Låga arbetsrelaterade krav är relaterat till god psykisk hälsa hos de 

anställda. Forskning som visar att höga krav leder till sämre hälsa är bland annat tidigare i 

texten nämnda, Blomkvist & Skoglund (2007) och Arbetsmiljöverket (2001).  

4). Den fjärde frågeställningen är; Finns det ett samband mellan graden av upplevd 

arbetsrelaterad kontroll och den psykiska hälsan hos de anställda?  

Tillhörande hypotes lyder; Ju högre arbetsrelaterad kontroll de anställda har desto bättre 

psykisk hälsa upplever de. Hypotesen bygger på tidigare forskningsresultat som visar på att 

arbetsrelaterad kontroll och psykisk hälsa har ett positivt samband samt att brist på kontroll 

länkas till stress och ohälsa (Lambert & Paoline, 2008; Kinman, 2008; Johnson et al, 2006; 

Loretto et al, 2005; Arbetsmiljöverket, 2001; Terry & Jimmieson, 1999).  

5). Den femte frågeställningen är; Finns det ett samband mellan den psykiska hälsan hos de 

anställda på företaget och uppfyllelsen av de psykologiska kontrakten?  

Tillhörande hypotes är; anställda som anser att de psykologiska kontrakten i större 

utsträckning uppfylls upplever en god psykisk hälsa. Antagandet som lett fram till denna 

slutsats är att vid brott mot det psykologiska kontraktet blir det psykiska hälsotillståndet sämre 

hos de anställda. Anställda vars psykologiska kontrakt upplevs vara vid gott tillstånd innehar 

ett högre välbefinnande (Conway & Briner, 2005; Gracia, et al, 2007).  

6). Den sjätte och sista frågeställningen som inte har en tillhörande hypotes lyder; Vilka av 

följade faktorer, antal förändringar, arbetsrelaterade krav, kontroll i arbetslivet samt 

upplevelsen av huruvida de psykologiska kontrakten uppfyllts har starkast samband med den 

psykiska hälsan hos de anställda vid organisationen efter de förändringar som skett? 

Kontrollvariabler som används i studien är, kön, civilstånd, ålder, anställningstid, 

arbetsledande ställning, arbetsuppgifter, arbetstider samt socialt stöd. 
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Metod 

 

Deltagare 

 
I denna studie har sammanlagt 84 anställda vid en statlig myndighet i Sverige deltagit. Av de 

125 enkäter som skickades ut besvarades 84, det generella bortfallet blev 32.8%. 

Svarsfrekvensen låg alltså på 67.2 %. Det fanns partiellt bortfall i form av att några av 

enkäterna inte var fullständigt ifyllda, dessa bortfall var dock utspridda på olika 

frågeområden. Enkäterna kunde därför användas i analysen. Av de som deltog var 16 (19.1%) 

kvinnor och 67 (79.8%) män samt en med okänt kön. Medelåldern på de anställa var 50 år, de 

som deltog i studien var mellan 27 och 66 år gamla. Deltagarna i studien har varit antällda på 

myndigheten från 2 år upp till 40 år och medellängden på anställningstid låg på 18 år.  

Myndigheten är uppdelad i fem regioner, en av dessa regioner valdes ut via 

tillgänglighetsurval och enkäten skickades ut via e-post till de anställda vid denna region. 

Deltagarna erbjöds ingen kompensation för sitt deltagande.  

 

 

Material 
 

Undersökningen genomfördes i form av en enkät som innefattade 36 frågor där vissa frågor 

innehöll underkategorier benämnda a, b, c och så vidare. Enkäten var uppdelad i sju 

frågeområden som innefattade; bakgrundsfrågor, frågor om de fyra oberoende variablerna 

förändringar, arbetsrelaterade krav, arbetsrelaterad kontroll, och psykologiska kontrakt, 

samt frågor om beroende variabeln psykisk hälsa och kontrollvariabeln socialt stöd. 

Bakgrundsfrågorna och frågan om förändring är utformade av författarna.  

  Bakgrundsfrågorna innefattade kön, civilstånd, ålder, arbetstid, det vill säga om de 

anställda arbetade heltid eller deltid. I bakgrundsdelen frågades det även hur länge de 

anställda hade arbetat på arbetsplatsen, om de hade arbetsledande ställning samt vilka 

arbetsuppgifter de hade. Frågan som gällde hur länge de anställda arbetat i organisationen 

delades in i fyra grupper, 2-10, 11-20, 21-30 samt 31-40 år. Bakgrundsfrågorna kön, 

civilstånd, arbetsledande ställning, arbetsuppgifter och arbetstider användes inte i analysen då 

dessa bildande alltför ojämna grupperingar. Dessa faktorer hade därför inte givit ett pålitligt 

resultat.  

  Frågan om förändring var formulerad utifrån de omstruktureringar som skett de senaste 

fem åren på myndigheten. Frågan löd; vilken/vilka förändringar har du varit med 

om/påverkats av de senaste fem åren? Svarsalternativen var ny chef, arbetsuppgifter, 

anställningsstopp, förflyttning, ekonomiska nedskärningar, nya tekniska uppgifter 

(dataprogram mm) samt ett öppet svarsalternativ som namngavs ”annat”. Svarsalternativet 

”annat” användes inte i analysen, då inga nya kategorier uppkom. I analysen med förändringar 

användes ett summeringsmått på variabeln. Enkäten var sammansatt av tre olika etablerade 

mätinstrument som mätte de övriga variablerna som undersökningen bygger på. Frågorna 

tillhörande varje enskild variabel sammansattes för att skapa ett index över varje variabel.  

  För att mäta de oberoende variablerna arbetsrelaterade krav och arbetsrelaterad kontroll 

samt kontrollvariabeln socialt stöd användes utvalda frågor från mätinstrumentet QPS Nordic 

(Dallner et al, 2000). I enkäten ingick elva frågor om arbetsrelaterade krav, nio frågor om 

arbetsrelaterad kontroll samt tre frågor om socialt stöd. Dessa frågor besvarades på en 

femgradig skala från 1 (mycket sällan eller aldrig) till 5 (mycket ofta eller alltid). Höga 

värden innebar höga krav, hög kontroll samt högt socialt stöd. På tre av frågorna angående 

arbetsrelaterade krav vändes skalan för att låga värden genomgående skulle ses som positiva 
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när index skapades. Exempel på en fråga som mätte arbetsrelaterade krav var, ” Måste du 

skynda dig för att hinna med ditt arbete?”. Exempel på en fråga som ställdes angående 

arbetsrelaterad kontroll var, ” Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?”. Av de tre 

frågor som ställdes angående socialt stöd användes endast en då indexet över frågorna gav ett 

alltför lågt Cronbachs` Alpha. Denna fråga löd, ”Om du behöver, får du stöd och hjälp med 

ditt arbete från din närmaste chef? I analysen av arbetsrelaterade krav, arbetsrelaterad kontroll 

samt socialt stöd användes ett medelvärdesmått. 

  Denna studie innefattar fem dimensioner av det psykologiska kontraktet. Utvalda frågor 

från mätinstrumentet psykologiska kontrakt användes för att mäta de fem oberoende 

variablerna som utgjordes av dessa dimensioner (Isaksson och Bellaagh, 2005). De första fyra 

dimensionerna handlade om de anställda och organisationens löften och åtaganden gentemot 

varandra samt fullföljandet av dessa löften. Exempel på frågor som ställdes i enkäten var, 

”Har din organisation lovat eller åtagit sig att tillåta dig att delta i beslutsfattande?” och ” Har 

du lovat eller åtagit dig att visa lojalitet med organisationen?”. Gällande omfattningen av i 

vilken utsträckning de anställda själva upplevde att de lovat eller åtagit sig något samt i vilken 

utsträckning de ansåg att organisationen lovat eller åtagit sig något inom de psykologiska 

kontraktet användes ett summamått vid analysen. Deltagarna svarade på om de ansåg att de 

fullföljt de psykologiska kontraktet eller inte samt om organisationen i sin tur fullföljt det 

psykologiska kontraktet. Om de anställda ansåg att de olika delarna av de psykologiska 

kontrakten inte blivit utlovade över huvud taget svarade de 0 (nej). Om de anställda ansåg att 

kontrakten blivit uppfyllda svarade de i vilken grad de ansåg sig ha fullföljt samt i vilken grad 

organisationen fullföljt de psykologiska kontrakten. Skalan var från 1 (ja men löftet har inte 

alls hållits) till 5 (ja, löftet har hållits helt). Den femte dimensionen mätte hur de anställda 

kände gällande huruvida de psykologiska kontrakten uppfyllts eller brutits. Olika känslor 

skattas från 1 (instämmer absolut inte) till 5 (instämmer absolut). Exempel på känslor som de 

anställda skulle skatta var glad, arg och nöjd. Höga värden innebar att de anställda hade 

positiv syn på uppfyllandet. Något som även mättes i samband med de psykologiska 

kontrakten var huruvida de anställda kände en rättvis behandling angående förändringarna på 

arbetsplatsen. Exempel på en fråga som de anställda fick svara på gällande upplevd rättvisa 

var ”Anser du att organisationsförändringar genomförs på ett rättvist sätt i organisationen?”. 

Vid analysen av den femte dimensionen av det psykologiska kontraktet samt vid analysen av 

rättvis behandling användes ett medelvärdesmått. De tre frågor som ställdes angående 

psykologiska kontrakt hade mellan fem och sju underkategorier. Frågorna som ställdes om 

upplevd rättvis behandling omfattade fem frågor och hade en skala från 1 (inte alls) och 5  

(helt och hållet). 

  Beroende variabeln psykisk hälsa mättes med mätinstrumentet The Salutogenic Health 

Indicator Scale (SHIS), detta mätinstrument användes i sin helhet och omfattade tolv 

påståenden med svarsalternativ mellan 6 och 1, där 6 var positivt och 1 negativt (Bringsén, 

Andersson, Ejlertsson, 2009). Höga värden på hälsoskalan visade alltså att deltagarna bedömt 

sin hälsa som god. Exempel på en fråga som mätte den psykiska hälsan var, ”Under de 

senaste 4 veckorna har jag varit i känslomässig balans/varit i känslomässig obalans”. I 

analysen av psykisk hälsa användes ett medelvärdesmått. 

 

 

Procedur  
 

Enkätens utformning diskuterades med handledare, och innan enkäten skickades ut 

granskades och kommenterades den av både handledare samt en student, vilket ledde till att 

vissa förändringar genomfördes. Enkäten skickades ut till de anställda via myndighetens 

intranät det vill säga genom organisationens interna e-post. Innan enkäterna skickades ut 
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ingick författarna och myndigheten i ett avtal som möjliggjorde användandet av myndighetens 

intranät samt publicering av examensarbetet på myndighetens hemsida. I och med att detta 

avtal ingicks mellan parterna så behövde de ifyllda enkäterna som skickades ut från 

myndigheten inte diarieföras, vilket garanterade deltagarnas anonymitet.  

  Ansvariga chefer vid de åtta distrikt som enkäten skickades ut till kontaktades via 

telefon. Distriktscheferna blev ombedda att informera sina anställda om att en 

enkätundersökning skulle genomföras och att uppmuntra de anställda på vardera distrikt att 

delta i studien. Enkäten som gick ut till de anställda försågs med ett missivbrev. Missivbrevet 

innefattade upplysningar om enkätens syfte, att den var frivillig att delta i och att anonymitet 

garanterades. Det innehöll även kontaktuppgifter till författarna samt information om hur 

uppsamlingen av enkäterna skulle genomföras. De anställda ombads att själva skriva ut 

enkäten, fylla i den och posta den till en av författarnas hemadress. På adressen dit deltagarna 

ombads skicka enkäten bodde författaren ensam. På det viset hade ingen förutom författarna 

till studien tillgång till det insamlade materialet. Enkäten skickades ut sammanlagt tre gånger, 

det vill säga två påminnelser skickades ut utöver det första utskicket.  
 

 

Resultat 

 
Efter att insamlade data kodats och förts in i dataprogrammet SPSS 16.0, genomfördes 

följande analyser: medelvärdesberäkningar, summeringar, korrelationsanalyser, en 

envägsvariansanalys (ANOVA) samt en multipel regressionsanalys (enter).  

 

Tabell 1 visar deskriptiv statistik över studiens variabler. Beräkningen av medelvärden visar 

att psykisk hälsa, arbetsrelaterad kontroll samt fullföljandet av det psykologiska kontraktet 

från de anställda visar relativt höga värden. Summeringen av antal förändringar visar ett högt 

medelvärde. Arbetsrelaterade krav visar ett ganska lågt medelvärde. Tabellen visar även att 

alla index gav höga Cronbachs` Alpha värden.  

 

Tabell 1  
Deskriptiv statistik av studiens variabler 

Variabel    n M (min-max värden) SD α 

1. Socialt stöd (M)  83 3.86 (1.00-5.00) .83               - 

2. Psykisk hälsa (M)           84      3.89 (1.92-6.00)       .91           .92 

3. Antal förändringar  (Sum)  83 4.41 (1.00-6.00) 1.27            - 

4. Arbetsrelaterade krav (M)  84 2.79 (1.50-4.09) .49 .78 

5. Arbetsrelaterad kontroll (M) 84 3.52 (1.89-4.67) .52 .80 

6. PK omfattning anställda (Sum) 83 5.35 (0.00-7.00) 2.00 .84 

7. PK omfattning organisation (Sum) 78 5.50 (1.00-7.00) 1.67 .68 

8. PK fullföljande anställda (M) 79 4.19 (2.86-5.00) .48 .79 

9. PK fullföljande organisation (M) 83 3.38 (1.00-5.00) .74 .80 

10. PK positiva känslor kring fullf (M)         84 3.20 (1.33-4.33) .68 .85 

11.  Rättvis behandling (M)  84 2.79 (1.20-4.00) .65 .79 

Not. PK-Psykologiska kontrakt       
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Tabell 2 är en sammanfattning av de förändringar som deltagarna varit med om. Där 

exempelvis 18 deltagare varit med om alla sex förändringarna och två deltagare varit med om 

en förändring.  

Tabell 2 

Summering av förändringar (n= 83) 

Antal upplevda förändringar  Antal deltagare 

1       2 (2.4%) 

2       5 (6%) 

3       11 (13.3%) 

4       22 (26.5%) 

5       25 (30.1%) 

6       18 (21.7%) 

Den förändring som flest deltagare uppgav att de varit med om var nya tekniska uppgifter då 

76 (90.5%) deltagare svarade att de fått det. Den näst vanligaste förändringen var ny chef 

vilket 69 (82.1 %) deltagare uppgav att de hade fått. Den tredje vanligaste förändringen var 

ekonomiska nedskärningar som 68 (81 %) deltagare angav att de påverkats av. Den fjärde 

vanligaste förändringen var nya arbetsuppgifter, detta hade 66 (78.6%) deltagare fått.  

Därefter kom anställningsstopp vilket 62 (73.8%) deltagare hade påverkats av. Den förändring 

som var minst frekvent var förflyttning då 25 (29.8%) av deltagarna uppgav att de varit med 

om det.  

 

I tabell 3 redovisas resultaten av korrelationsanalyser mellan studiens samtliga variabler. 

Tabellen visar vilka faktorer som korrelerar signifikant med varandra.  

 

Tabell 3  

Pearson korrelationer mellan studiens variabler (n=78 ) 

Variabler     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         

1. Ålder  -              

2. Anställningstid .57** - 

3. Socialt stöd -.08 -.09 - 

4. Psykisk hälsa .19 .19 .27* -           

5. Antal förändringar      -.16 -.23* -.10 -.13 -                

6. Arbetsrelaterade krav            -.06 -.20 -.26* -.61***  .14 -    

7. Arbetsrelaterad kontroll          .03 .02 .37** .51**   -.06 -.43***  -          

8. PK omfattning anst                -.04 .08 .06 -.12        .11 .15       .03 -  

9. PK omfattning org                 -.11 -.03 .29** .20       -.07 -.14       .32**    .40*** - 

10. PK fullföljande anst             -.01 -.22 .08 .26*     -.04   -.05       .06       -.27* -.18 - 

11. PK fullföljande org              -.09 .04 .16 .44*** -.22* -.35*** .39*** -.24*   .19         .09 - 

12. PK pos känsla kring fullf     -.14 .05 .23* .53*** -.20   -.53*** .45***  -.09    .39***  .05 .61*** - 

13. Rättvis behandling               -.01 .04 .33** .44*** -.10  -.46*** .43***   .07     .44*** .00 .56*** .66***  

Not. PK-psykologiska kontrakt  

*p < .05, **p < .01 ***p < .001 
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Beroendevariablen psykisk hälsa visar signifikanta korrelationer med arbetsrelaterade krav 

och arbetsrelaterad kontroll. Dessa resultat visar att god psykisk hälsa sammankopplas med 

låga arbetsrelaterade krav samt hög arbetsrelaterad kontroll. Korrelationerna mellan 

beroendevariablen psykisk hälsa och tre av dimensionerna av det psykologiska kontraktet är 

positivt signifikanta. Dessa tre dimensioner är anställdas och organisationens fullföljande av 

de psykologiska kontrakten samt känslan kring fullföljandet. Detta innebär att ett fullföljande 

från de anställdas sida samt ett upplevt fullföljande från organisationen indikerar en god hälsa 

hos de anställda. Korrelationen mellan psykisk hälsa och känslan kring fullföljandet påvisar 

ett positivt samband mellan god hälsa och positiva känslor. Även upplevd rättvisa inom 

organisationen har en signifikant positiv korrelation med psykisk hälsa.  

  Socialt stöd korrelerar signifikant med psykisk hälsa, arbetsrelaterade krav samt 

arbetsrelaterad kontroll.  Socialt stöd korrelerar även signifikant med två dimensioner av det 

psykologiska kontraktet, omfattningen av vad organisationen lovat och känslan kring 

fullföljandet av det psykologiska kotraktet. Gällande upplevelsen av huruvida organisationen 

behandlar de anställda rättvist korrelerar även denna faktor signifikant med socialt stöd.  

Antal förändringar korrelerar signifikant med de anställdas upplevelse av organisationens 

fullföljande av det psykologiska kontraktet. Korrelationen visar att ju fler förändringar 

deltagarna upplevt desto lägre fullföljande upplevde de. Antal förändringar korrelerar även 

signifikant med anställningstid där deltagare som varit anställda en kortare tid har upplevt fler 

förändringar. Den negativa korrelationen mellan arbetsrelaterade krav och arbetsrelaterad 

kontroll påvisar att hög kontroll kan sammanlänkas med låga krav på de anställda vid 

arbetsplatsen. Arbetsrelaterade krav samt arbetsrelaterad kontroll korrelerar signifikant med 

många dimensioner av det psykologiska kontraktet samt med upplevelsen av rättvis 

behandling av de anställda vid organisationen. Det psykologiska kontraktet visar ett flertal 

inbördes signifikanta korrelationer mellan dimensionerna. De korrelerar även i stor 

utsträckning med upplevelsen av rättvis behandling.   

 

En envägs variansanalys (ANOVA) genomfördes för att se om det fanns någon skillnad 

gällande den psykiska hälsan och hur länge deltagarna varit anställda vid organisationen. Det 

fanns en signifikant skillnad angående anställningstid F(3,76) = 3.31; p <0.05). Ett post hoc 

test (Tukey, p < 0.05) visade att  de som varit anställda mellan 21-30 år hade signifikant bättre 

psykisk hälsa än de som varit anställda mellan 11-20 år.  

 

En multipel regressionsanalys (enter) genomfördes slutligen för att se hur några av studiens 

oberoende variabler predicerar beroende variabeln psykisk hälsa. I enlighet med den sjätte och 

sista frågeställningen inkluderades de oberoende variablerna arbetsrelaterade krav, 

arbetsrelaterad kontroll, antal förändringar, de anställdas fullföljande gällande det 

psykologiska kontraktet, känslorna kring fullföljandet av det psykologiska kontraktet samt 

kontrollvariablerna ålder och socialt stöd i den multipla regressionen. Valet av de två 

dimensionerna inom det psykologiska kontraktet motiverades med att dessa två variabler 

representerar uppfyllandet av det psykologiska kontraktet hos både anställda och organisation. 

Samtidigt som dessa två dimensioner inte korrelerar med varandra.  Resultatet av analysen 

visas nedan i tabell fyra. 
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Tabell 4  

Resultat av multipel regressionsanalys (enter) angående det psykiska hälsotillståndet (n=79 ) 

Prediktorvariabler    Beta       t  

Ålder                            .25          2.86***   

Socialt stöd             .06            .67 

Antal förändringar     .08            .95 

Arbetsrelaterade krav           -.35                     -3.55***    

Arbetsrelaterad kontroll    .19          1.92 

PK fullföljande anställda      .21          2.57** 

PK  pos känslor kring fullf  .25              2.46*  

Not. PK-psykologiska kontrakt   

*p < .05, **p < .01 ***p < .001 

 

Resultatet visar att arbetsrelaterade krav, de anställdas fullföljande gällande det psykologiska 

kontraktet samt känslorna kring fullföljandet och kontrollvariabeln ålder är signifikanta 

prediktorer av psykisk hälsa. Arbetsrelaterad kontroll har ett signifikansvärde på .59 vilket 

visar på en tendens till signifikans på fem procentsnivå. Modell R är .75 och den av modellen 

totalt förklarade variansen av psykisk hälsa, justerad R
2
 är .52.   

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att belysa hur den psykiska hälsan påverkats hos medarbetarna vid en 

organisation som genomgått  förändringar samt ta reda på utvalda faktorers unika och 

gemensamma betydelse för psykisk hälsa. Studien innefattade sex frågeställningar varav fyra 

hade tillhörande hypoteser. Den första frågeställningen besvarades genom en 

envägsvariansanalys (ANOVA) följt av ett post hoc test som visade att det fanns en 

signifikant skillnad som uppvisade att de som varit anställda i 21-30 år hade en högre psykisk 

hälsa än de som varit anställda i 11-20 år. 

Resultaten av en multipel regressionsanalys visade att det inte fanns något samband mellan 

psykisk hälsa och antalet förändringar som de anställda genomgått, därmed förkastades 

hypotesen till frågeställning två. Hypotesen till den tredje frågeställningen visade sig kunna 

styrkas, då låga arbetsrelaterade krav kunde sammankopplas med en god psykisk hälsa hos de 

anställda. Den fjärde frågeställningens hypotes gällande arbetsrelaterad kontrolls inverkan på  

psykisk hälsa fick inget stöd, men det finns en tendens till ett signinfikant resultat. Hypotesen 

till den femte frågeställningen visade sig överensstämma med resultatet. Då ett fullföljande av 

de psykologiska kontrakten från de anställdas sida hade ett samband med en god psykisk 

hälsa. Resultaten visade ett samband mellan god psykisk hälsa och positiva känslor kring 

fullföljandet från anställda och organisation. Den sista frågeställningen angående vilka 

variabler som har starkast prediktionsvärde för psykisk hälsa besvarades genom den multipla 

regressionsanalysen som visade att variablerna rangordnades på följande vis; arbetsrelaterade 

krav, de anställdas känslor kring fullföljandet av det psykologiska kontraktet, de anställdas 

fullföljande av det psykologiska kontraktet samt kontrollvariabeln ålder. Antal förändringar 

visade sig inte vara en signifikant prediktor av psykisk hälsa det gjorde inte heller 

kontrollvariabeln socialt stöd. Variabeln arbetsrelaterad kontroll hamnade precis utanför 

signifikansnivån.  
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Deltagare som varit anställda en längre tid, 21-30 år mår psykiskt bättre än de som arbetat en 

kortare tid, 11-20 år. Detta kan bero på att de trivs på sin arbetsplats men även på att de 

anställda som arbetat vid organisationen en längre tid vant sig vid de ständiga förändringarna 

på arbetsplatsen. Det som visar på att de anställda skulle trivas vid arbetsplatsen är att 

medellängden på anställningstid är 18 år, vilket är ett väldigt högt värde. I denna studie har 

det även visat sig att äldre deltagare mår bättre än de yngre, detta anknyter till det faktum att 

de som varit anställda en längre tid mår psykiskt bättre. Studien har även visat att de som varit 

anställda en kortare tid angett att de varit med om fler förändringar än de som arbetat en 

längre tid. Detta resultat kan bero på att de som varit anställda en längre tid inte tar lika hårt 

på nya organisationsförändringar och därför inte reflekterar lika mycket över dem. Det kan 

även bero på att det är först på senare tid som många förändringar skett. Hypotesen till 

frågeställning två angående antal förändringar och psykisk hälsa förkastades. Detta kan bero 

på att de anställda varit med om så pass många förändringar genom åren att de vant sig vid 

ständiga förändringar och lärt sig att hantera dessa så att de inte påverkar deras psykiska 

hälsa. Att det höga antalet förändringar inte påverkat de anställdas psykiska hälsa kan även 

bero på att det psykologiska kontraktet mellan organisation och anställda har visat sig vara vid 

såpass gott tillstånd. Då variabeln arbetsrelaterad kontroll visade en tendens till att vara 

signifikant känns det relevant att ta upp den trots att det inte blev ett signifikant resultat. De 

anställda upplever sig inneha en relativt hög känsla av kontroll i sitt arbete vilket även det kan 

bidra till att det höga antalet förändringar inte inverkar på den psykiska hälsan.  En tidigare 

studie har kommit fram till att individer som tar sig igenom förändringar på arbetsplatsen 

utvecklar en ökad känsla av kontroll samt ett högre självförtroende (Grunberg et al, 2008). Att 

deltagarna i denna studie innehar relativt hög kontroll och upplever låga krav på arbetsplatsen 

kan i sin tur förklara att de anställdas psykiska hälsa är god trots att antalet förändringar är 

högt. Känslan av kontroll kan agera som buffert mot ohälsa i samband med att krav ställs 

(Karasek & Theorell, 1990).  Arbetsrelaterad kontroll har i denna studie  kunnat kopplas 

samman med både låg grad av upplevda arbetsrelaterade krav och god psykisk hälsa. Att just 

ökad kontroll hos de anställda indikerar en bättre psykisk hälsa är ett resultat som Loretto et al 

(2005) uppvisat. Kopplingen mellan hög arbetsrelaterad kontroll och låga arbetsrelaterade 

krav är även överenstämmande med Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell.  

  Denna studie uppvisar att ett högt uppfyllande av det psykologiska kontraktet kan 

sammanlänkas med god psykisk hälsa. I linje med detta visar en studie utav Gracia et al 

(2007) liknande resultat, nämligen att när det psykologiska kontraktet upplevs som vid gott 

tillstånd är välbefinnandet hos de anställda högt. Känslorna kring fullföljandet av det 

psykologiska kontraktet visade sig vara den näst starkaste prediktorn för psykisk hälsa. Detta 

visar på att uppfyllandet av det psykologiska kontraktet är en viktig faktor för upplevelsen av 

god psykisk hälsa. Att de anställdas upplevelse av sitt eget fullföljande av det psykologiska 

kontraktet har ett högt förklaringsvärde av de anställdas sammantagna psykiska hälsa kan 

bero på att de mår bra av att veta att de själva fullföljt sin del av det psykologiska kontraktet 

och är nöjda med det. Det visade sig i denna studie att låga arbetsrelaterade krav var starkast 

prediktor av god psykisk hälsa. Det har visat sig i många tidigare studier att de faktorer som 

denna studie definierat som höga arbetsrelaterade krav, det vill säga hög arbetsbelastning, 

stress samt rollkonflikter har en negativ inverkan på hälsa (Hakanen et al, 2008; Kinman, 

2008; Sonnentag & Kruel, 2006).  

  Ett högt antal upplevda förändringar visade sig korrelera signifikant med ett av de 

anställda lågt upplevt fullföljande från organisationens sida gällande det psykologiska 

kontraktet. Detta kan bero på att det psykologiska kontraktet inte förnyats eller omformulerats 

under förändringens gång. En studie som betonar vikten av att omformulera det psykologiska 

kontraktet vid  en förändring är Baruch och Hind (1999) som menar på att ett förnyat kontrakt 

förebygger kontraktsbrott.  
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Begränsningar  
 

Kontrollvariabeln socialt stöd kunde endast genomföras med en fråga eftersom de frågor som 

användes i enkäten inte kunde bilda ett index som hade ett tillräckligt högt Chronbach`s 

alphavärde. På grund av detta kan reliabiliteten av kontrollvariabeln socialt stöd diskuteras. 

Önskvärt hade varit att enkäten innehöll fler frågor om socialt stöd vilket hade möjliggjort 

skapandet av ett index med ett godtagbart Chronbach`s alpha. 

  En faktor som begränsar generaliserbarheten av studien är att deltagarna i studien valdes 

ut via tillgänglighetsurval vilket resulterade i att deltagarna inte utgjorde en könsbalanserad 

grupp. Studien utgjordes endast av 19.1% kvinnor, detta medför att resultatet inte kan 

överföras till en könsbalanserad population. En annan faktor som kan ha begränsat 

generaliserbarheten av resultatet är att urvalet var relativt litet vilket kan ha påverkat studiens 

statistiska validitet, i och med att få deltagare minskar tillförlitligheten. Utförandet gällande 

enkätinsamlingen kan ha sänkt svarsfrekvensen i studien då det var upp till deltagarna att var 

och en att skriva ut, fylla i och skicka iväg enkäten via reguljärpost, vilket kan ha upplevts 

som mycket begärt från deltagarnas sida. Ett bättre sätt att utföra enkätinsamlingen hade varit 

att dela ut enkäterna på plats, detta var dock inte genomförbart på organisationen som studien 

utfördes på, då kontoren är geografiskt utspridda. Det faktum att deltagarna genomgick den 

senaste stora förändringen, det vill säga omorganisationen 2005, för så pass lång tid sedan kan 

ha inverkat på resultatet av studien.  Eftersom upplevelsen av förändringarnas inverkan på den 

psykiska hälsan kan ha försvagats med tiden. 

  

 

Slutsats och framtida forskning 

 

Denna studie har visat att de anställda vid myndigheten innehar en sammantaget god psykisk 

hälsa. De undersökta faktorerna i studien med undantag för antal förändringar och 

arbetsrelaterad kontroll visade sig även vara signifikant relevanta för beroendevariabeln 

psykisk hälsa. Resultaten för studien stärker tidigare forskningsresultat och visar även att 

utvalda variabler var signifikanta i relation till varandra för psykisk hälsa. Denna studie kan 

ge ett bra underlag för vilka faktorer som bör beaktas och därmed vad man bör tänka på inför 

kommande förändringar inom en organisation, med hänsyn till den psykiska hälsan hos de 

anställda.  

  Intressant för framtida forskning skulle kunna vara att genomföra en longitudinell studie 

med variablerna som använts i denna studie. Där en mätning av deltagarnas hälsotillstånd 

innan samt efter en omorganisering genomförs. Detta skulle möjliggöra en mer ingående 

undersökning  av  förändringars effekter på den psykiska hälsan.  En kvalitativ studie gällande 

psykisk hälsa i och med organisationsförändringar skulle även kunna vara av intresse för 

framtida forskning. Detta för att mer ingående utvärdera vad förändringar innebär för den 

psykiska hälsan.  Intressant för framtida forskning skulle även kunna vara att utföra en 

replikation på denna studie vid en organisation med en jämnare fördelning mellan könen. 

Detta för att kunna genomföra en jämförelse mellan män och kvinnors psykiska hälsa i 

relation till utvalda variabler. De undersökta faktorerna i studien skulle kunna påverka män 

och kvinnors psykiska hälsa på olika sätt. 
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