
 

  

 

 

 

 

 

 

Att (miss)lyckas med 

organisationsförändringar: 

Motstånd till förändring och faktorer som påverkar 

förändringsbenägenhet 

  

 

 

Natalie Gustafsson och Josefin Stendahl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i psykologi, VT 2017  

Kurskod: PSA121 

Program: Innovationsprogrammet-MTO, psykologi 

Handledare: Jacek Hochwälder 

Examinator: Eric Hansen

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



1 

 

Att (miss)lyckas med organisationsförändringar: 

Motstånd till förändring och faktorer som påverkar 

förändringsbenägenhet 
 

Natalie Gustafsson och Josefin Stendahl 

 

Organisationer står ständigt inför förändring för att behålla sin plats på dagens 

arbetsmarknad. Merparten av organisationsförändringar misslyckas varpå 

motstånd till förändring (MTF) antas vara en bidragande orsak. Forskning har 

undersökt hur MTF kan minskas via bl.a. förändringsledning. Denna studie 

avsåg undersöka individuella faktorer vilka kan påverka medarbetares MTF. 

Detta undersöktes via en enkät besvarad av 209 medarbetare på 11 företag. 

Enkäten bestod av Oregs skala för MTF, arbetsrelaterad self-efficacy (ASE), 

arbetsrelaterad KASAM (WSOC), attityd till organisationsförändring samt 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå, antal år på arbetsplatsen 

och sektor. Studien hittade signifikanta samband mellan MTF och ASE, 

WSOC, attityd till organisationsförändring samt kön. Vidare visade sig 

prediktorvariablerna tillsammans förklara 29 % av variationen i MTF. 

Studiens resultat går i linje med tidigare resultat inom ASE och WSOC men 

går emot forskning om könsskillnader i MTF. Studiens slutsats var att de 

hälsofrämjande individuella aspekterna (ASE, WSOC) troligen inverkar mest 

på MTF. 

 

Keywords: organizational change, resistance to change, employee, 

occupational self-efficacy, work related sense of coherence  

 

 

Inledning 

 

Samhället är föränderligt vilket påverkar både organisationer och deras anställda. Verksamheter 

tvingas innovera för att bibehålla och växa på arbetsmarknaden. Debatten om motstånd till 

förändring (MTF) kan härledas tillbaka till år 1811 under industrialiseringen då 

Nottinghamshires anställda organiserade sig och manifesterade mot nya maskiner. 

Automatiseringen ledde till nedskärningar i fabriken varpå de anställda svarade med att förstöra 

produktionsverktyg. Demonstrationen var inte enbart ett motstånd till maskinerna utan även av 

politisk karaktär för att försvara de lägre klasserna i samhället (Giangreco, 2000). 

Oavsett planering, hur förankrat det är hos medarbetare samt hur transparant 

informationsflödet är kommer organisationer vid förändring att möta motstånd. Detta då 

människor har ett grundläggande behov av trygghet, stabilitet och rutiner (Aronsson et al., 2012; 

Reger, Gustafson, Denarie & Mullane, 1994). När individer ställs inför utmaningar och 

påfrestningar, kan det uttryckas både fysiskt och psykiskt samt pågå under kortare eller längre 

perioder (Levi, 1990) vilket kan sätta igång olika försvarsmekanismer. Detta kan yttra sig i 

olika beteenden hos medarbetarna, såsom att undvika ansvar, hitta syndabockar samt 

bortträngning av fakta som stödjer ett positivt utfall av förändringen. Därför har forskning inom 

förändringsledning undersökt på vilket sätt det är möjligt att minska MTF (Kotter & 

Schlesinger, 1979). Det kan vara genom att uppmuntra medarbetare med belöningar (Poole, 

Giola & Gray, 1989), informera medarbetarna om varför förändringen måste göras (Rousseau 

& Tijoriwala, 1999) eller att involvera medarbetarna och låta dem bidra vid planeringsfasen av 

förändringen (Nutt, 1986).  
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Enligt Bruckman (2008) är två av de mest kritiska och utmanande uppgifterna för en ledare 

att introducera och leda förändringsprocesser. Hur en ledare introducerar en förändring samt 

hanterar och förebygger motståndet kan avgöra organisationens framgång eller fall. Många 

ledare gör misstaget att gå på instinkt och tidigare erfarenheter av förändringsarbete istället för 

kunskap och träning. Vidare betonas att kunskap och träning om förändringsarbete kommer 

vara avgörande för framtidens ledare. Framgångsrika förändringsledare bygger upp en tillit hos 

medarbetarna istället för att försöka manipulera arbetsgruppen i önskad riktning. Att bygga upp 

en sådan tillit kräver att myter, tidigare erfarenheter och historisk organisationskultur synliggörs 

och förvaltas av ledaren för att skapa nya värderingar och prioriteringar i organisationen. Det 

krävs även lyhördhet inför medarbetarna samt att uppmuntra nya beteenden.    

Trots vetskapen att förändring är nödvändig misslyckas merparten av samtliga satsningar 

(Beer & Nohira, 2000; Dawson, 2003) vilket dels beror på den snabbt accelererande 

förändringstakten, komplexiteten och oförutsägbarheten som råder (Kerber & Buono, 2005; 

Miller, 2004). Tidigare forskning har undersökt faktorer vilka stöttar och formar medarbetarnas 

attityder och beteenden i syfte att organisationen ska uppnå fler lyckade satsningar (Brockner, 

2002; Piderit, 2000). För att lyckas med detta har forskare och praktiker fokuserat på 

genomförandet av förändringen snarare än planeringen av den (Brockner, 2002).  

Flertalet forskningsinitiativ har fokuserat på förändring ur ett organisatoriskt perspektiv 

medan individperspektivet fått mindre fokus (Wanberg & Banas, 2000). Områden som påverkar 

inställningen till förändringar är bl.a. kommunikation (e.g., Björkman & Carlsson, 2007; 

Kotter, 1995), ledarskap (Bruckman, 2008), delaktighet (Malmström & Nihlén, 2002) och 

osäkerhet på arbetsplatsen (e.g., Keim, Pierce, Lardis & Earnest, 2014; King, 2000). Öppenhet 

mot förändring har visat sig ha betydande roll i avseendena arbetstillfredsställelse, 

arbetsirritation och benägenhet att sluta på arbetsplatsen, där en positivare inställning indikerar 

högre arbetstillfredsställelse samt minskad irritation och benägenhet att säga upp sig (Wanberg 

& Banas). 

 

     

Attityder och dess inverkan på beteende 
 

“Attitudes are enduring behavioral and cognitive tendencies that are expressed by evaluating 

particular people, places, or things with favor or disfavor” (Bohner & Dickel, 2011 Refererad 

i Rathus, 2014, s. 332). Ett positivt synsätt kan ge upphov till ett hjälpande beteende och 

konfliktlösning på samma sätt som ett negativt synsätt kan ge upphov till hat, sociala konflikter 

eller massförstörelse. När individer agerar fritt tenderar de ofta att utgå ifrån deras inställning 

och attityder. Det finns dock en problematik med att predicera beteende utifrån attityder då 

individer inte alltid agerar som de säger. Att en person exempelvis anser alkohol vara dåligt för 

hälsan behöver inte innebära att denne ej brukar alkohol (Rathus).  

Det finns ett flertal faktorer vilka inverkar på hur väl attityder speglar beteenden. Bland annat 

påverkas det av hur specifikt beteendet är utifrån specifika attityder snarare än allmänna 

attityder, hur stark åsikten/inställningen till frågan är, egenintresse i effekten samt hur 

tillgängligt attityden finns i medvetandet. Omständigheter och erfarenheter är vad som skapar 

de starkaste attityderna, dessa kan också formas utifrån observation av andra människor samt 

genom att lyssna eller läsa om det. Attityder kan med andra ord ändras men inte lätt (Rathus, 

2014). Vidare kan de vara implicita (ej uttalade), explicita (uttalade) samt beteendebaserade 

(från observationsinlärning) och går att ändra via kognitiv dissonans. Det innebär att människor 

vill vara konsekventa, att handlingar, attityder och beteenden inte ska vara motsägelsefulla 

(Aronson, Wilson & Akert, 2013).  
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Motstånd till förändring (MTF) 
 

Motstånd till förändring (MTF) skalan har tagits fram av Oreg (2003) och är designad för att 

identifiera individers benägenhet till MTF. Enligt Oreg är MTF mångfacetterat och bör därför 

undersökas via flera dimensioner, vilka är rutinsökande, emotionell reaktion, korttids-fokus och 

kognitivt rigiditet. Den rutinsökande dimensionen innefattar behovet av stimulans och 

nytänkande samt benägenhet till att ge upp eller hålla kvar gamla vanor. Emotionell reaktion 

speglar medarbetares psykologiska motståndskraft och ovilja att förlora kontrollen vid 

förändringar, såsom hur medarbetaren känner inför förändrade planer eller när saker inte går 

som tänkt. Den tredje komponenten, korttids-fokus, behandlar den omedelbara inställningen då 

en medarbetare blir medveten om en förändring vilken denne vet kan ha stora fördelar på lång 

sikt. Den fjärde och sista komponenten kognitiv rigiditet avser medarbetarens villighet att ändra 

uppfattning. Dessa fyra delskalor kan konceptualiseras som reflekterande beteendemässiga, 

affektiva och kognitiva aspekter av MTF och på ett bra sätt ge ett holistiskt perspektiv. Ur det 

beteendemässiga perspektivet handlar MTF om hur benägen en är att förändra rutiner varpå den 

affektiva aspekten i MTF innefattar stress och oro vid förändring samt till vilken utsträckning 

individer upplever förvirring vid snabba förändringar som initialt kan uppstå vid 

utvecklingsprocesser. Ur en kognitiv aspekt av MTF antas benägenhet att ändra åsikt vara av 

vikt, både i avseendet hur ofta och hur lätt individen kan ändra ståndpunkt. Medel- till höga 

interaktioner av dessa faktorer speglar förekomsten av MTF (Oreg).  

Begreppet MTF har fått utstå kritik för att hos medarbetare framställas som irrationellt och 

underkasta legitima skäl till förändringsmotstånd vid organisationsutveckling (Giæver & 

Hellesø, 2010). Enligt en del forskare kan det ses som ett positivt sundhetstecken att 

medarbetare har högt MTF då detta kan leda till debatt kring förändringarna vilket kan bidra 

till bättre resultat (Robbins, Judge, & Campbell, 2010). Oreg (2003) hävdade dock att skalans 

komplexitet och obundenhet gör måttet reliabelt i många kontexter vilket påvisades vid studier 

för validering. De olika dimensionerna fick statistiskt stöd vid olika typer av förändringar, vilka 

variabler som korrelerade varierade mellan de olika studierna. Gemensamt för samtliga studier 

var att MTF-skalan som helhet alltid uppnådde signifikans. Instrumentet kan användas 

förebyggande för att identifiera personer vilka har svårt att hantera förändring och träna dessa 

för att vara bättre rustade inför framtida utmaningar. En organisationskultur med tillit, 

samhörighet, flexibilitet och stor acceptans för att driva projekt har visat sig kunna minska det 

rutinsökande beteende hos medarbetare (Johansson, Åström, Kauffeldt, Helldin & Carlström, 

2014), vilket även minskar behovet av ett stabilt och väldefinierat ramverk (Carlström, & 

Ekman, 2012). 

 

 

Radikala och inkrementella organisationsförändringar 

 

Balogun och Hope Hailey (2008) förklarade förändringar utifrån dimensionerna 

implementering och slutresultat. Kopplat till detta kan organisationsförändringen vara 

inkrementell (IOF) eller radikal (ROF) samt ske progressivt eller reaktivt. En ROF vilken sker 

progressivt förklaras som exempelvis en förändrad produktionsprocess. Sker en ROF reaktivt 

kan den ofta innebära paradigmskiften då förändringen ändrar nuvarande struktur och 

förutsättningarna för hela företaget. Ett exempel kan vara att gå från mindre kontor till 

aktivitetsbaserat arbete. IOF har gemensamt att det handlar om effektivisering. En progressiv 

IOF benämns som en anpassning och den reaktiva förändringen som en rekonstruktion. 
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Generell och arbetsrelaterad Self-efficacy (ASE) 

 

Self-efficacy handlar om i vilken utsträckning en individ tror på sin egen förmåga att hantera 

situationer och lösa problem. Personer med hög self-efficacy vågar i större utsträckning anta 

svårare utmaningar, har en större förmåga att anpassa sig samt högre motståndskraft mot 

depression och negativa stressreaktioner (Bandura, 2000). För att höja en individs self-efficacy 

är utmaningar en väg. Dessa utmaningar skall vara stora för individen men inte ouppnåeliga. 

Self-efficacy kan även påverkas av förebilder, tidigare erfarenheter och social övertalning samt 

fysiska och psykiska tillstånd (Bandura, 1998). 

 Self-efficacy kan mätas som ett generellt mått av tron på egen förmåga men kan även mätas 

domän- och uppgiftsspecifikt. Olika mått kan vara fördelaktiga beroende på hur specifik 

frågeställning som undersöks då tron på den egna förmågan kan variera beroende på dess 

kontext (Bandura, 1995; Schyns & von Collani, 2002). Arbetsrelaterad self-efficacy scale 

(ASE) har baserats på fyra olika skalor, vilket enligt Rigotti, Schyns och Mohr (2008) är Sherer 

et al.´s (1982) delskala för generell self-efficacy, Schwarzers (1994) generaliserad self-efficacy 

skala, Snyders (1991) förhoppningsskala (the hope scale) och Stäudels (1988) heuristik 

kompetens skala. Varierat antal items från nämnda skalor har modifierats och anpassats för att 

verka domänspecifikt för ASE. Schyns och von Collani (2002) hittade samband mellan ASE 

och självförtroende, kontrollfokus, arbetstillfredsställelse, affektivt engagemang, uppgiftskrav 

samt kvalitet på utbyte mellan överordnade och medarbetare. 

 

 

Känsla av sammanhang generellt och i arbetskontext (WSOC) 
 

Det finns ett antal olika faktorer på organisations- och individnivå vilka kan påverka MTF 

(Aronsson et al., 2012). Vissa individer tycks klara av påfrestningar bättre än andra och ha en 

motståndskraft vilket håller dem friska samtidigt som andra insjuknar (Levi, 1990). Enligt det 

salutogena perspektivet (läran om hur hälsa och välbefinnande uppkommer och fungerar) finns 

det faktorer vilka ger upphov till hälsa samtidigt som andra ger upphov till sjukdom (patogent 

synsätt), varav känsla av sammanhang (KASAM) är en sådan salutogen hälsofaktor 

(Malmström & Nihlén, 2002). 

KASAM myntades av Antonovsky (1979) och består av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Studier har påvisat att individer som har ett högt värde i 

KASAM har bättre motståndskraft till psykosociala påfrestningar och stress. KASAM innebär 

att en individ känner meningsfullhet i sitt liv samtidigt som denne begriper det som sker och 

upplever att det är hanterbart (Antonovsky & Sagy, 2000; Kinman, 2008). Om en individ har 

tillräckligt med resurser för att bemästra de svårigheter och utmaningar som denne ställs inför 

infinner sig en känsla av situationen är hanterbar. Vidare känns det begripligt när individen 

förstår vilka inre och yttre faktorer som kan påverka situationen. Genom att begripa vad som 

påverkar blir det även lättare att förutse vad som komma skall. Antonovsky ansåg 

meningsfullhet vara den viktigaste faktorn eftersom den påverkar både kognitiva och 

känslomässiga aspekter hos individen vilket leder till engagemang och motivation (Björkman 

& Carlsson, 2007). Individer med en hög KASAM är mer benägna att anpassa sig till de 

förändringar som sker (Kinman).  

    Feldt, Kinnunen och Mauno (2000) undersökte KASAM i relation till ett flertal 

psykosociala arbetsrelaterade perspektiv samt välbefinnande och fann att organisationsklimatet 

var starkt kopplat till detta. Feldt et al. hävdade att en individ som upplever ett gott 

organisatoriskt klimat tenderar att ha en hög KASAM samtidigt som det påverkade välmående 
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ur en positiv aspekt, på samma sätt som låga värden i upplevt klimat visade sig i låga värden i 

KASAM och sämre välmående. Ur en arbetskontext påverkas meningsfullheten av att 

medverka i en socialt värdesatt verksamhet. Hanterbarheten i arbetet är starkt kopplad till de 

krav och den kontroll vilken upplevs av en individ i arbetet. För att ha en hög eller stärka 

hanterbarheten behövs en kombination av underbelastning och överbelastning (Antonovsky, 

2005). Med det menas att medarbetaren behöver utmaningar vilken den kan klara av via 

personliga och organisatoriska resurser samt socialt stöd, men även tid för återhämtning för att 

lagra energi inför kommande utmaningar. Att förstå mönster i organisationen och hur dem 

uppstår samt att se sin del som arbetstagare i helheten är av största vikt för att känna begriplighet 

i arbetet (Antonovsky, 2005). Då KASAM undersökts i arbetskontext benämns den som 

arbetsrelaterad KASAM (WSOC) vilken är specifikt inriktad på domänen (Carlsson, Gullsten 

& Lindahl, 2003). I en studie undersöktes WSOC och dess förhållande till fysiska stressymptom 

vilka korrelerade negativt, vilket innebar att ett lågt WSOC ökade antalet fysiska stressymptom. 

Medarbetarinriktad ledarstil, positiv feedback och möjlighet att följa det egna yrkets riktlinjer 

och värderingar hade i studien positiv inverkan på WSOC (Björkman & Carlsson, 2007). 

Samband har även hittats mellan att ha ett kreativt organisationsklimat och WSOC vilket 

författaren anser indikera på att KASAM kan ökas genom att skapa ett kreativare 

organisationsklimat utifrån Göran Ekvalls tio dimensioner för ett kreativt klimat (Gedin & 

Hellkvist, 2003). 

 

 

Kopplingen mellan MTF, ASE och WSOC 

 

I en meta-analys undersöktes kriterievariabeln grad av upplevd osäkerhet i arbetet och 

prediktorerna kontrollfokus, tvetydigheter på arbetsplatsen, rollkonflikt, 

organisationsförändringar samt kommunikation. Resultatet visade att grad av organisatorisk 

förändring kunde förklara 15 % av variationen av osäkerhet i arbetet (Keim et al., 2014). Andra 

studier har hittat att de flesta organisatoriska förändringar haft en betydande påverkan på 

medarbetarens känslor av osäkerhet (Ivancevich, Schweiger & Power, 1987; King, 2000). I 

Feldt, Kinnunen och Mauno’s (2000) studie om WSOC fann författarna att en hög osäkerhet i 

arbetet (job insecurity) korrelerade med ett lågt värde i WSOC vilket i sin tur även visades i 

ökade antal psykosomatiska symtom och grad av emotionell utmattning.  

Tidigare forskningsresultat har visat på betydelsen av rätt kommunikation vid förändringar. 

En bristfällig och felaktig information leder till misslyckade satsningar (Kotter, 1995; Mishra 

1996), samtidigt som effekten när medarbetare är välinformerade leder till minskad osäkerhet 

inför förändringen (Keim et al., 2014; Schweiger & DeNisi, 1991). Förutom misslyckade 

satsningar och mindre ovisshet visar forskning även på minskad psykisk stress vid tydlig 

kommunikation (Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish & DiFonzo, 2004; Miller, Johnson & Grau, 

1994) vilket påverkar medarbetaren och dennes inställning till förändringsarbeten (Axtell et al., 

2002; Wanberg & Banas, 2000). Björkman och Carlström (2007) hävdade att sambandet mellan 

positiv feedback och WSOC kan visas i ökad hanterbarhet, ökad förståelse om dess betydelse 

samt att meningsfullheten bör påverkas i och med att medarbetaren kan känna sig uppskattad. 

När alla medarbetare utgår ifrån ett holistiskt perspektiv och tar eget ansvar över den 

gemensamma utvecklingen, hur organisationen fungerar och vad dess uppgift är skapas en vi-

känsla med företaget, något som är starkare än endast en känsla av delaktighet. Medarbetaren 

känner stolthet, engagerar sig och tar ansvar för dennes del för att verksamheten ska utvecklas 

(Malmström & Nihlén, 2002).   

Både self-efficacy och riskbenägenhet har ett positivt samband med innovationsprestanda. 

Kön verkade som en moderator i båda avseendena och gemensamt för dessa förhållandena var 

att utfallet av innovationsprestanda var högre för män än kvinnor (Yu & Chen, 2016). Vidare 
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har två studier funnit att kvinnor upplevde mer osäkerhet på arbetsplatsen än män (Emberland 

& Rundmo, 2010; Mauno & Kinnunen, 2002) samtidigt som en metaanalys inte fann någon 

korrelation mellan variablerna (Keim et al., 2014). Vid en fallstudie där MTF undersöktes 

framkom det att medarbetare vilka hade arbetat länge på arbetsplatsen hade en instinktiv misstro 

till förändring, varpå detta främst berörde den rutinsökande dimensionen (Holmberg, 2012).   

Att ha en hög generell self-efficacy predicerar ett minskat motstånd mot tekniska 

innovationer. Är en individ belåten med nuvarande arbetssätt ökar dock motståndet mot 

förändringen (Ellen, Bearden & Sharma, 1991). Oreg (2003) hittade däremot inget samband 

mellan generell self-efficacy och MTF, medan riskhantering korrelerade positivt med MTF. För 

att undersöka hur väl MTF speglar beteende undersöktes studenters benägenhet att förändra 

sina kurser och scheman. Utöver MTF undersöktes även personlighetsdrag som 

prediktorvariabler i avseendet varpå endast MTF visade sig signifikant som förklarande del för 

om studenterna ändrade sina scheman eller ej. Vidare undersöktes professorers benägenhet att 

använda nya system samt medarbetares reaktion vid flytt utifrån MTF vilket visade på liknande 

beteendemönster som för studenterna. Professorer med hög MTF använde i lägre grad det nya 

systemet samtidigt som medarbetarna med ett högt värde hade svårare att hantera och bedriva 

sitt arbete effektivt efter flytten (Oreg). Ökad information inom organisationen i samband med 

en förändring samt att ha en hög förändringsrelaterad self-efficacy, i avseendet tron på egen 

förmåga att hantera en föreslagen förändring, har associerats med ökad acceptans för 

förändring. I studien hittades även samband mellan högre nivå av deltagande i 

förändringsprocessen och att se fördelar med förändringen (Wanberg & Banas, 2000). 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka faktorer vilka kan påverka medarbetarnas MTF i 

organisationer och om det går att påverka MTF för att fler satsningar ska kunna lyckas. 

Individers handlingar påverkas av dess attityd till frågan (Rathus, 2014). En hög generell self-

efficacy minskar MTF (Ellen et al., 1991; Wanberg & Banas, 2000). WSOC kan öka med ett 

bra informationsflöde och kommunikation vilket även visat sig minska MTF (Björkman & 

Carlsson, 20067; Wanberg & Banas, 2000). Enligt Balogun och Hope Hailey (2008) finns det 

olika typer av förändringar, därför undersöktes medarbetares attityd till olika 

organisationsförändringar för att upptäcka om det fanns någon nyansskillnad. Följande 

frågeställningar undersöktes: 

 

F1 Hur förhåller sig bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå, antal år på 

 arbetsplatsen och sektor till MTF? 

F2 Finns det något samband mellan ASE och MTF? 

F3 Finns det ett negativt samband mellan WSOC med MTF? 

F4 Finns det något samband mellan attityd till organisationsförändringar och 

 MTF? 

F5 Hur mycket av variationen i MTF kan förklaras av prediktorerna kön, ålder, 

 utbildning, antal arbetade år på arbetsplatsen, sektor, ASE, WSOC och attityd 

 till organisationsförändringar? 

F6  Finns det ett negativt samband mellan antal arbetade år och attityd till 

 organisationsförändringar? 

F7  Har män en mer positiv attityd till ROF än kvinnor? 
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Metod 
 

 

Deltagare 
 

Totalt delades 479 enkäter ut till medarbetare på 11 olika verksamheter fördelade på 13 

avdelningar i mellersta Sverige inom olika branscher såsom bl. a. statlig förvaltning, industri, 

bemanning och affärsutveckling. Av dessa svarade 209 personer vilket gav en svarsfrekvens på 

44 %, en enkät exkluderades på grund av stort partiellt bortfall. Deltagarna utgjordes av 124 

kvinnor (59 %), 83 män (40 %) och 2 respondenter valde svarsalternativet annat (1 %). Åldern 

varierade mellan 23 - 66 år med en medelålder på 43.40 år, standardavvikelse 11.53 år.  

Högsta avklarade utbildning representerades av universitet/högskola 80 %, varpå gymnasial, 

yrkeshögskola och grundskola tillsammans representerade 20 %. Offentlig sektor utgjordes av 

47 %, privat sektor 48 % och en kombination av offentlig och privat 4 %. Respondenterna hade 

i snitt arbetat 7.60 år (SD = 7.46) på arbetsplatsen. 

 

 

Material 
 

Datainsamlingen utgjordes av totalt 47 påståenden i en enkät med fem avsnitt. Det första 

avsnittet bestod av fem bakgrundsvariabler vilka var kön, ålder, högsta avklarade utbildning, 

antal arbetade år på arbetsplatsen samt om tjänsten tillhörde privat-, offentlig sektor eller en 

kombination. 

Motstånd till förändring (MTF). Det andra avsnittet bestod av Oregs (2008) instrument för 

mätning av kriterievariabeln MTF vilken utgörs av de fyra komponenterna rutinsökande, 

emotionell reaktion, korttids-fokus och kognitiv rigiditet. Instrumentet består av 18 påståenden 

av typen ”När jag väl gjort planer är det inte troligt att jag kommer förändra dem”. 

Svarsalternativen ges på en 6 gradig Likertskala mellan 1 - 6 där 1 (Stämmer inte alls) och 6 

(Stämmer helt). Item 4 och 13 kodades omvänt. Summaindex beräknades för påståendena. 

Minimal poängsumma var 18 poäng och maximal 108. Ju högre poängsumman är desto högre 

MTF hos respondenten. Skalan fick en uppmätt Cronbachs alfa koefficient på .85. 

Attityd till grad av organisationsförändringar (IOF och ROF). Följande avsnitt bestod av 6 

egenkonstruerade påståenden av författarna till föreliggande uppsats. Påståendena undersökte 

inställning till IOF och ROF samt om deltagarna hade tidigare erfarenheter av förändringarna. 

Svarsalternativen utgick från en 6 gradig Likertskala där 1 (Negativ inställning) och 6 (Positiv 

inställning). Medelvärdesindex beräknades för IOF och ROF där vardera index gav ett 

medelvärde mellan 1 - 6, ju högre medelvärde desto positivare inställning till grad av 

förändring. Påstående 1 - 4 undersökte grad av förändring. Vidare innehöll avsnittet 2 frågor (5 

och 6) gällande tidigare erfarenheter av förändringar, dessa kunde dessvärre inte användas i 

analyserna då frågorna inte var formulerade på ett tillfredsställande sätt. Nedan presenteras 

påståendena och frågorna: 

 

1. En stor förändring håller på att ske på din arbetsplats. Ingen på arbetsplatsen har tidigare 

erfarenheter, vilket utmanar organisationens kunskaper och utföranden. Förändringen är en 

reaktion på något som hänt i organisationen och måste införas snabbt. 

2. En mindre förändring sker på arbetsplatsen. Förändringen innebär en vidareutveckling av 

nuvarande arbetssätt/situation. Detta är en reaktion på något som hänt med start omgående. 

3. En stor förändring planeras på din arbetsplats. Ingen på arbetsplatsen har tidigare 

erfarenheter, vilket utmanar organisationens kunskaper och utföranden. Det är inte bråttom med 

förändringen. 
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4. En mindre förändring planeras på din arbetsplats. Det innebär en vidareutveckling av 

nuvarande arbetssätt/situation. Förändringen är inte brådskande. 

5. Har du tidigare positiva erfarenheter av organisationsförändringar?  

6. Har du tidigare negativa erfarenheter av organisationsförändringar? 

 

Occupational self-efficacy scale (OCCSEFF) är ett instrument (Rigotti et al., 2008) vilket 

undersökte prediktorvariabeln ASE. Skalan består av 6 påståenden mätt med en 6 gradig 

Likertskala där 1 (Stämmer inte alls) och 6 (Stämmer helt), av typen “När jag möter problem i 

arbetet kan jag oftast hitta flera olika lösningar”. Summaindex beräknades för samtliga 

påståenden där instrumentet gav en poängsumma mellan 6 - 36. Högre poäng indikerar en hög 

ASE. Instrumentet uppmätte en Cronbachs alfa koefficient på .84. 

Arbetsrelaterad KASAM (WSOC) av Carlsson et al. (2003) består av 13 påståenden som 

undersökte prediktorvariabeln WSOC. Påståendena var av typen “Det har hänt att jag i min 

arbetssituation blivit överraskad av beteendet hos personer som jag trodde jag kände väl”, vilka 

besvarades på en skala mellan 0 - 4 där 0 (inte alls), 1 (en aning), 2 (till viss del), 3 (ganska 

mycket) och 4 (verkligen mycket). Enkätfrågorna 2, 3, 8 kodades omvänt. På grund av ett 

missöde försvann fråga 13, vilket gjorde att författarna valde att beräkna medelvärdesindex för 

WSOC istället för en poängsumma mellan 0 - 48 vilket skalan vanligtvis gör. Ett högre 

medelvärde indikerar en hög WSOC. Skalans Cronbachs alfa koefficient uppmättes till .77. 

 

 

Procedur 
 

En intresseanmälan gick ut via sociala medier, mejl samt telefonsamtal till verksamheter vilka 

kunde tyckas vara intresserade att delta i studien. Dag för datainsamling bokades in med 

intresserade verksamheter. På fem av verksamheterna delades enkäten ut till anställda när 

författarna var på plats. En kort muntlig information om studien, författarna och dess syfte gavs. 

Enkät och missivbrev delades ut och samlades in under besök på företagen. Vid resterande 

verksamheter/avdelningar bokades tid för avlämning och upphämtning av enkät/missivbrev. 

Verksamheter som själva ansvarade för datainsamlingen informerades med tydliga 

instruktioner för hur hantering av insamlat material skulle gå till. Enkäten delades ut med 

tillhörande skriftlig information om studien och dess syfte, beräknad tid för deltagande, att det 

var frivilligt och anonymt samt kontaktuppgifter till författarna. I slutet av enkäten tackades de 

som valde att delta i studien. 

 

 

Databearbetning 
 

Insamlat material bearbetades och analyserades i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Vid enstaka bortfall ersattes värdet med medelvärde för 

respektive item. Omvända frågor skalvändes och index skapades för skalorna MFT, ASE, 

WSOC samt IOF och ROF. Vidare undersöktes deskriptiv statistik där medelvärde och 

standardavvikelse beräknades. Vid analysen kodades kvinnor 0, män 1, privat 0 och offentlig 1 

samt personer högre utbildning (högskola/universitet) 0 och individer med lägre utbildning 

(grundskola, gymnasial och yrkeshögskola) 1. Vid de analyser som innefattade variabeln kön 

uteslöts svarsalternativet annat. Dessa respondenters svarsalternativ inkluderades i alla andra 

avseenden. 

För att besvara samtliga frågeställningar (förutom frågeställning fem) utfördes 11 

Pearsonkorrelarioner. Frågeställning fem besvarades genom utförande av en hierarkisk multipel 
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regressionsanalys i fyra steg. För vardera steg undersöktes hur mycket mer den tillagda 

prediktorvariabeln kunde förklara av variationen i kriterievariabeln MTF. Steg ett undersökte 

hur stor del av variationen i MTF som kunde förklaras av demografiska variabler, i steg två 

tillades ASE, i steg tre tillkom WSOC och slutligen i steg fyra IOF och ROF. 
 

 

Resultat 

 
Tabell 1 presenterar samtliga korrelationskoefficienter. Beträffande frågeställning ett kunde ett 

positivt statistiskt samband konstateras mellan kön och MTF (p = .002) vilket indikerade att 

kvinnor (M = 2.53, SD = 0.57) hade ett signifikant lägre MTF än männen (M = 2.81, SD = 0.71). 

Vid resterande variabler (ålder, utbildningsnivå, antal arbetade år, sektor) hittades inga 

signifikanta samband.  

Analysen för frågeställning två visade att ett negativt statistiskt samband fanns mellan ASE 

och MTF (p < .001). Detta antyder ju högre ASE desto lägre MTF.  

Analysen för frågeställning tre konstaterade även ett negativt statistiskt samband mellan 

WSOC och MTF (p < .001). Detta indikerar ju högre WSOC desto lägre MTF. 

 Analysen för frågeställning fyra påvisade ett signifikant negativt samband mellan ROF och 

MTF samt IOF och MTF (p < .001). Detta tyder ju positivare inställning till ROF eller IOF 

desto lägre MTF.  

Tabell 2 besvarar frågeställning fem gällande hur stor del av variationen i MTF som kan 

förklaras av studiens bakgrundsvariabler, ASE, WSOC och attityd till organisationsförändring. 

Steg 1 undersökte hur mycket av variationen i MFT vilken kunde förklaras av 

prediktorvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå, antal arbetade år på arbetsplatsen och sektor. 

Modellen för steg 1 fick statistiskt stöd (p = .027) och kunde förklara 6 % av variationen i MTF. 

Dock uppnådde enbart kön signifikant utslag (p = .001) i prediktionen. ASE tillkom i steg 2 

och förklarade ytterligare 17 % av variationen (p < .001). I steg 3 lades WSOC till (p < .001) 

och förklaringsmängden av beroende variabeln ökade med 1 %, denna ökning uppnådde ej 

statistisk signifikans (p = .15). Ytterligare 5 % av variationen i MTF kunde förklaras i det 

avslutande Steg 4 då attityd till organisationsförändring (IOF och ROF) adderades. Ökningen 

fick statistiskt stöd (p = .002).  

Hela modellen (steg 4) fick statistiskt stöd (p < .001). Totalt förklarade modellen 28.8 % av 

variationen i beroende variabeln MTF, varav signifikans uppnåddes för prediktorvariablerna 

kön (p = .011), ASE (p < .001) och ROF (p = .020). Den sammantagna modellen indikerar att 

män har ett högre värde i MTF än kvinnor samt att en positiv inställning till ROF och högre 

ASE ger ett lägre värde i MTF, vilket går i linje med de korrelationsanalysen med undantag för 

IOF och WSOC. Att WSOC inte uppnådde signifikans i regressionsanalysen kan tänkas bero 

på dess korrelation med ASE (p < .001). Hade WSOC lagts in före ASE hade förmodligen 

WSOC varit signifikant istället. 

Analysen för frågeställning sex fick inte något statistiskt signifikant stöd i avseendet antal 

arbetade år på arbetsplatsen och attityd till organisationsförändring (p > .10) (se tabell 1).  

Riktningen på frågeställning sju (se tabell 1) fick inte stöd i avseendet om män hade mer 

positiv attityd till ROF än vad kvinnor hade (p > .10). Däremot fanns det ett signifikant 

statistiskt resultat i korrelationen mellan kön och ROF (p = .037, 1-tailed) varpå det 

konstaterades att kvinnor var mer positivt inställda till ROF (M = 4.50, SD = 0.90) än män (M 

= 4.26, SD = 1.02). Kvinnor hade även en positivare inställning till IOF (M = 5.10, SD = 0.78) 

än män (M = 4.57, SD = 0.94). Detta antyder att det finns en skillnad mellan könen i avseendet 

attityd till organisationsförändringar då kvinnor var mer positiva till både IOF och ROF än vad 

män var. 
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Vidare resultat vilka ansågs värda att lyfta var positiva signifikanta samband mellan ASE 

och ålder (p = .002), ASE och antal arbetade år (p = .019) samt ASE och WSOC (p < .001). 
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Tabell 1 - Medelvärde, standardavvikelse och Pearson korrelationer för studiens variabler 

            

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kön  ia1 ia1            

2 Ålder 43.40 11.53  .07         

3 Utbildningsnivå ia1 ia1 -.15** -.21***        

4 År på arbetsplats 7.60 7.46  .05  .77*** -.13       

5 Sektor ia1 ia1  .17** -.20** -.15**  .07      

6 MTF 2.64 0.64  .21*** -.02 -.01 -.09 -.04     

7 ASE 4.97 0.66 -.08  .21***  .02 .16** -.03 -.38***    

8 WSOC 2.90 0.46 -.02  .05 -.01  .06  .09 -.33*** .39***   

9 ROF 4.39 0.96 -.12*  .01  .05 -.03 -.09 -.35*** .33*** .26***  

10 IOF 4.89 0.88 -.30 -.04  .05 -.02  .14 -.36*** .30*** .22*** .60*** 

            
Not. N = 209. *p < .10, **p  < .05, ***p  < .01. 
a Kvinnor kodades med 0 och män med 1 
b Universitet/högskola kodades med 0, grundskola, gymnasial och yrkeshögskola kodades med 1 
c Privat kodades 0 och offentlig 1 

ia1 = icke applicerbart 

MTF = Motstånd till förändring 

ASE = Arbetsrelaterad self-efficacy 

WSOC= Arbetsrelaterad känsla av sammanhang 

ROF = Radikal organisationsförändring 

IOF= Inkrementell organisationsförändring
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Tabell 2 - Hierarkisk regressionsanalys för den beroende variabeln Motstånd till förändring (MTF) 

        

Variabel 
Steg 1 

β a 
 

Steg 2 

β a 
 

Steg 3 

β a 

 Steg 4 

β a 

        

Steg 1:         

   Könb  .24***   .22***   .22***   .17* 

   Ålder  .04   .13   .13   .11 

   Utbildningsnivå c  .00   .01   .01   .01 

   År på arbetsplats -.08  -.05  -.05  -.07 

   Sektor d -.07  -.06  -.06  -.06 

Steg 2:        

   ASE   -.42***  -.38***  -.30*** 

Steg 3:        

   WSOC     -.10  -.07 

Steg 4:        

   ROF       -.19* 

   IOF       -.08 

Modellsammanfattning        

   F-värde 2.58*  9.42***  8.41***  8.36*** 

   (df) (5, 190) (6, 189)  (7, 188)  (9, 186) 

   R2  .06  .23   .24   .29 

   ∆ R²  .06*  .17***   .01   .05** 
Not. N = 209. *p < .05, **p < .01, *** p < .001. 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b Kvinnor kodades med 0 och män med 1 
c Universitet/högskola kodades med 0, grundskola, gymnasial och yrkeshögskola kodades med 1 
d Privat kodades 0 och offentlig 1 

ASE = Arbetsrelaterad self-efficacy 

WSOC= Arbetsrelaterad känsla av sammanhang 

ROF = Radikal organisationsförändring 

IOF= Inkrementell organisationsförändring 
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Diskussion 

 
Samband hittades mellan MTF och ASE, WSOC, IOF, ROF samt kön. Resultatet av analyserna 

indikerar att ASE och WSOC relaterar till MTF negativt, med innebörden att ju högre ASE 

och/eller WSOC desto positivare inställning till förändringar. Männen i studien skattade högre 

värden i MTF än kvinnorna, även i avseendet grad av förändring var kvinnor mer positiva till 

både IOF och ROF. 

Beträffande studiens första frågeställning där relationen mellan MTF och studiens 

bakgrundsvariabler undersöktes hittades endast signifikant samband mellan kön och MTF. 

Resultatet indikerade att kvinnor har lägre MTF än män vilket var oväntat då män är mer 

riskbenägna (Yu & Chen, 2016) och kvinnor upplever högre nivåer av osäkerhet på 

arbetsplatsen (Emberland & Rundmo, 2010; Mauno & Kinnunen, 2002). Utifrån detta var 

studiens ursprungliga antagande att män skulle vara positivare till förändring än kvinnor då  

förändring innebär en risk och kan innebära ökad osäkerhet. Samband mellan kön och osäkerhet 

på arbetsplatsen fick dock inget stöd i en större meta-analys (Keim et al., 2014) vilket bättre 

överensstämmer med föreliggande studies resultat. Inget samband hittades mellan antal år på 

arbetsplatsen och MTF till skillnad från Holmbergs (2012) studie.  

Den andra frågeställningen berörde sambandet mellan ASE och MTF. Personer med hög 

generell self-efficacy samt förändringsrelaterad self-efficacy har i tidigare studier visat sig 

hantera organisationsförändringar bättre och ha ett lägre MTF (Ellen et al., 1991; Wanberg & 

Banas, 2000), detta samband konstaterades dock ej i Oregs (2003) studie. Resultatet av 

föreliggande studies analys går i linje med Ellen et al. (1991) samt Wanberg och Banas, (2000), 

då samband hittades mellan variablerna vilket indikerar att ett högt ASE medför ett lågt MTF. 

Detta kan vara värt att ta i beaktning som arbetsgivare. Om medarbetare med ett högt ASE är 

mer öppna för förändring kan det tänkas vara av värde att stärka medarbetares ASE för att rusta 

dem och organisationen bättre för framtida utmaningar. ASE kan stärkas av t.ex. lagom stora 

utmaningar vilka utmanar medarbetarens kompetens men ändå är realistisk samt social 

övertalning, vilket skulle kunna handla om att kollegor och chefer tror på ens förmåga att 

hantera dessa utmaningar (Bandura 1998). Att våga anta svårare utmaningar och minskat 

stresspåslag är kopplat till högt ASE (Bandura, 2000), varpå förändringarna kan komma att ses 

som hanterbara utmaningar. 

Ett flertal studier har hittat stöd för att organisationsförändringar påverkar medarbetares 

känsla av osäkerhet (Ivancevich et al., 1987; King, 2000), varpå vidare studier hittat samband 

mellan osäkerhet i arbetet och låg WSOC (Feldt et al., 2000), vilket innebär att personer med 

en hög WSOC inte påverkas lika mycket av osäkerhet i arbetet, vilket förändringar ofta medför. 

På dessa grunder utformades den tredje frågeställningen för att undersöka om WSOC hade ett 

negativt samband med MTF. Korrelationsanalysen bekräftade frågeställningen och indikerar 

att personer med ett högt WSOC är öppnare för förändring. WSOC har i sin tur visat sig 

påverkas positivt av bland annat kommunikation (Björkman & Carlsson, 2007). Forskning 

tyder även på att god kommunikation är en förutsättning för att organisationsförändringar skall 

lyckas (Kotter, 1995; Mishra 1996). Bra kommunikation på arbetsplatsen samt under 

förändringsprocesser kan tänkas öka WSOC. Detta ökar chanserna för att förändringen skall 

lyckas (Schweiger & DeNisi, 1991) samtidigt som WSOC minskar risken för att medarbetarna 

skall drabbas av psykosocial ohälsa (Bordia et al., 2004; Miller et al., 1994). Det funna 

sambandet indikerar på fördelar med att konsekvent och proaktivt arbeta med god 

kommunikation och transparens på arbetsplatsen även när organisationerna inte står inför 

förändring. 

Studiens fjärde frågeställning undersökte attityder till organisationsförändringar (IOF och 

ROF) och dess relation till MTF. Signifikanta negativa samband konstaterades i båda 

avseendena vilket indikerar att ett högre värde i IOF eller ROF ger ett lägre värde i MTF, vilket 
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var förväntat. Korrelationsmatrisen utröner enbart en marginell skillnad i 

korrelationskoefficienterna medan regressionen visar på större påverkan av inställning till ROF 

än IOF i avseende på predicerat MTF. Dock uppnådde IOF inte signifikans i 

regressionsanalysen. Detta tyder på att det finns en skillnad i medarbetares attityder till de olika 

förändringarna som Balogun och Hope Hailey (2008) identifierat samt gradskillnaderna mellan 

dessa. Studiens resultat av det sammantagna medelvärdet för både IOF och ROF indikerar att 

deltagarna hade en övervägande positiv inställning till både IOF och ROF samtidigt som Beer 

och Nohira (2000) samt Dawson (2003) menar att merparten av satsningar misslyckas. Detta 

indikerar på att medarbetarnas attityd inte alltid speglar deras beteenden, vilket påvisats av 

Rathus (2014). Att prata om MTF och varför det uppstår kan skapa en förståelse hos 

medarbetare till varför de känner som de gör. Det kan bidra till transparens i organisationen och 

att MTF synliggörs och förebyggs, vilket skulle kunna bidra till förändrade attityder då dessa 

kan förändras genom att lyssna eller läsa om ämnet samt genom observation av andra (Aronson 

et al., 2013; Rathus, 2014). Vidare påverkar även erfarenheter och omständigheter vilket 

indikerar att en välplanerad och lyckad förändringsprocess kan bidra till en positivare attityd 

till framtida förändringar. 

Frågeställning fem behandlar alla ovanstående prediktorvariabler och hur mycket de 

tillsammans kan förklara av MTF. Bakgrundsfaktorerna i steg 1 visade sig kunna förklara 6 % 

av variationen, varpå tillägget av ASE i steg två tillförde den största förklaringen på 17 % av 

variationen i MTF. WSOC uppnådde inte signifikans i regressionens tredje steg, varpå tillägget 

av ROF och IOF i den slutgiltiga modellen ökade den förklarade variationen av MTF till 29 %. 

Self-efficacy och riskbenägenhet har i tidigare studier haft ett positivt samband med 

innovationsprestanda, där män tenderar att ha högre värden (Yu & Chen, 2016). Vilket dels går 

i linje med föreliggande studies resultat då medarbetarna med hög ASE hade lägre MTF vilket 

indikerar på att deras innovationsprestanda är högre. Däremot skiljer sig denna studies resultat 

i avseende på kön vilket redan berörts men ändå bör lyftas ytterligare då variabeln kön var den 

enda bakgrundsvariabeln i regressionsanalysen vilken fick statistiskt stöd. I likhet med tidigare 

domänspecifik- och generell self-efficacy (Ellen et al., 1991; Wanberg & Banas, 2000) tyder 

studiens resultat på att ASE är en bidragande prediktorvariabel i avseendet att mäta MTF. 

Intressant vid regressionsanalysen var att WSOC inte uppnådde signifikans. Detta antas bero 

på att ASE och WSOC ligger relativt nära varandra. Av korrelationsanalysen kunde ett 

statistiskt samband mellan dessa variabler hittas och hade WSOC lagts före ASE i regressionen 

hade förmodligen utfallet blivit det omvända. Feldt et al. (2000) hittade ett positivt samband 

mellan organisatoriskt klimat och KASAM vilket kan kopplas till att individer med ett högt 

KASAM är mer benägna att anpassa sig till förändringar (Kinman, 2008) och har dessutom en 

högre motståndskraft till psykosociala påfrestningar (Levi, 1990). Dem begriper det som sker, 

känner att det är hanterbart och meningsfullt, vilket kan kopplas till den positiva korrelationen 

mellan positiv feedback och KASAM (Björkman & Carlsson, 2007). 

 Studiens resultat påvisar komplexiteten i vad som påverkar MTF och att det finns flera 

aspekter att väga in. En knapp tredjedel kunde förklaras av de individuella faktorerna i 

föreliggande studie vilket kan ses som ett komplement till tidigare studier gällande exempelvis 

kommunikation (Björkman & Carlsson, 2007; Rousseau & Tijoriwala, 1999), belöning (Poole 

et al., 1989), involvering i förändringsprocess (Nutt, 1986; Malmström & Nihlén, 2002) och 

ledarskap (Bruckman, 2008). Därför skulle mer omfattande studier behöva undersöka dessa 

variabler tillsammans för att förstå helheten i vad som påverkar MTF. 

Inget signifikant samband hittades för frågeställning sex där sambandet mellan antal 

arbetade år och attityd till organisationsförändring undersöktes. Detta kan tänkas relatera till 

sambandet mellan ASE och antal arbetade år, vilket påvisade ett högre värde på ASE hos 

individer som arbetat fler år på arbetsplatsen. Redan konstaterat i studien är att personer med 

ett högt ASE har lägre MTF vilket i sin tur samvarierar med både IOF och ROF.  
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  Frågeställning sju undersökte om män hade en mer positiv attityd till ROF än kvinnor. Detta 

fick inte stöd i studien, däremot hittades ett samband mellan kön och attityd till ROF i motsatt 

riktning. Detta samband indikerade att kvinnor hade en positivare inställning till ROF än män. 

Vidare hade män en positivare attityd till IOF än ROF, vilket påvisar att även med dem själva 

som referensgrupp var inställningen bättre till små än stora organisationsförändringar. 

Frågeställningen baserades på den tidigare forskningen angående mäns riskbeteende (Yu & 

Chen, 2016). Vidare påträffades i samma studie ett samband vilket innebar att män inte bara 

hade högre riskbenägenhet utan även högre self-efficacy än kvinnor. Föreliggande studies 

variabel ASE visade inte heller på något signifikant utslag i korrelationen med kön vilket 

påvisar att män inte hade en högre ASE än kvinnor. 

Attityder speglar beteende vilket kan förändras via erfarenheter (Aronson et al., 2013; 

Rathus, 2014). Tidigare erfarenheter påverkar även ASE (Bandura, 1998) och WSOC 

(Antonovsky & Sagy, 2000) varpå en lyckad förändringsprocess där medarbetarna upplever att 

de bidragit och klarat av utmaningen påverkar dessa positivt. Resultatet av denna studie 

indikerar att hög ASE, WSOC, ROF och IOF bidrar till lägre MTF, varpå tidigare forskning 

(Oreg, 2003) påvisat MTF som en god prediktor av utfall för medarbetares acceptans och 

adaption till nya arbetssätt och innovationer. 

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Ett hot mot studiens validitet är det externa bortfallet vilket gav en svarsfrekvens på 44 %. 

Dessa bortfall representerades främst av de större arbetsplatserna som deltog i studien där 

författarna inte gavs möjlighet att närvara vid datainsamlingen utan respektive 

enhetschef/assistent ansvarade för administration av enkät. Stort antal deltagare är en av 

studiens styrkor. Skalorna MTF, ASE och WSOC uppnådde en god Cronbachs alfa som 

varierade mellan .77 - .85. Dessa skalor är vedertagna och validerade i tidigare omfattande 

studier, vilket säkerställer att skalorna mäter det som avsågs. Det fanns sedan tidigare 

validerade svenska versioner av ASE och WSOC, däremot översatte studiens författare skalan 

för att mäta MTF från engelska till svenska. Den översatta skalan fick ett Cronbachs alfa på .85 

vilket indikerar god intern reliabilitet, skalan jämfördes även med en annan svensk översättning. 

En svaghet i studien är det missöde vilket innebar att en fråga i skalan WSOC föll bort varpå 

skalan bestod av 12 istället för 13 items som skalan egentligen innehåller. Då skalan innehåller 

fler än 10 items och mäts i sin helhet och inte de olika delskalorna bör detta inte ha påverkat 

utfallet avsevärt men på grund av detta har inte summaindex kunnat användas i detta avseende 

utan medelvärdesindex användes istället för att kunna jämföra WSOC med andra studier. Trots 

antalet deltagare kunde kvoten för de fyra utbildningskategorierna inte uppfyllas, varpå antal 

kategorier vid databearbetning komprimerades till två. Det kan tänkas att utfallet hade blivit 

annorlunda om kvoterna för grundskola, gymnasial och yrkeshögskola hade uppfyllts och de 

inte hade representerats av en gemensam kategori (lägre utbildning).  

 

 

Slutsats 

 
Studien konstaterade statistiska samband mellan kriterievariabeln MTF och prediktorerna ASE, 

WSOC, kön och attityd till organisationsförändringar. Detta tyder på att det kan finnas vinster 

i att arbeta proaktivt för att öka medarbetares ASE samt arbetsmiljöfaktorer med tanke på dess 

koppling till WSOC. De individuella hälsofrämjande aspekterna påverkade MTF mest i denna 

studie vilket poängterar betydelsen av vidare studier av relationen mellan t.ex. ASE och WSOC. 
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Slutligen kunde prediktorerna förklara totalt 29 % av MTF vilket väcker funderingar kring vilka 

andra faktorer som samvarierar. Detta kan användas proaktivt i verksamheter i syfte att lyckas 

med fler satsningar. Förslag till vidare studier är att undersöka skillnad i attityd mot reaktiva- 

och proaktiva åtgärder, olika typer och grader av organisationsförändringar, men även 

organisationers kreativa klimat (Creative climate questionnaire) samt andra faktorer vilka kan 

stärka medarbetare inför kommande förändringar. Det skulle även vara intressant att göra 

longitudinella studier för att undersöka om och hur attityder förändras före, under och efter 

organisationsförändringar. 
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