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Abstract/Sammanfattning 

The aim of this study is to compare attitudes to change among innovation and economics 

students and teachers at one of the universities in Sweden. 

Data about students’ and teachers’ attitudes to change was gathered using a survey. 

Keeping in mind that knowledge can lower ones resistance this study is based on a 

hypothesis that individuals from the innovations program have a lower resistance to change. 

The study is also based on earlier research in regards to comparisons between students and 

teachers. 

The results of the study show that teachers have less resistance to change than students. 

Individuals in the innovation program are however less resistant to change than individuals 

in the economics program. 

One can discuss whether or not results of the study show that the hypothesis is correct. 

The difference between individuals in the economics- and the innovation program are 

statistically significant and has moderate effects in reality. The differences between 

teachers and students are statistically significant but only have a small effect. 

It is however a starting-point for future studies that will possibly explore the subject more 

profoundly. 

 

Målet med den studien är att jämföra attityder mot förändring hos studenter och lärare på 

Innovationsprogrammet och Ekonomprogrammet på en högskola i Sverige. 

Data om attityder mot förändring hos lärare och studenter på båda program samlades in 

med hjälp av en enkätstudie.  

Med tanken om att kunskap kan minska ens motstånd utgår studien från en hypotes om att 

individer inom innovationsprogrammet har lägre motstånd till förändring. Studien utgår 

även från tidigare studier när det gäller jämförelser mellan studenter och lärare. 

Resultat av studien visar att lärarna är mer benägna till förändring än studenterna. Däremot 

visar individerna på Innovationsprogrammet mindre motstånd till förändring än individerna 

på Ekonomprogrammet. 

Man kan diskutera om resultaten har visat att hypoteserna är rätt eller inte. Skillnaden 

mellan individer på Innovationsprogrammet och Ekonomprogrammet är statistiskt 

signifikant och har en moderat effekt i verkligheten. Skillnaden mellan studenterna och 

lärarna är statistiskt signifikant men har endast en liten effekt. 

Resultaten kan däremot vara en utgångspunkt för vidare, mer djupgående forskning. 
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Inledning 

Bakgrund 

Förändringar leder till stress (Brotheridge, 2003) och obehag (Aronsson, m.fl. 2012) för de 

personer som befinner sig i förändringprocessen. Stress är en vanlig reaktion till en snabbt 

förändrande omgivning för att framtvinga överlevnadsinstinkterna (Encyclopædia Britannica, 

2014). Obehag är en känsla där en individ upplever oro, rädsla och/eller besvär (Oxford 

Dictionaries, 2014). Vad som kan vara intressant är att utforska hur personer på individsnivå 

anser sig påverkas av förändringar ur ett generellt perspektiv. Hur folk anser sig reagera 

personligen kan vara en god indikation för att anta hur de reagerar i en faktisk förändring. 

    Baker (1989) förklarar att motstånd till förändring orsakas av osäkerhet angående resultat 

och nödvändighet av förändring vilken oftast beror på brist på kommunikation mellan 

organisationsledning och andra individer. Motstånd till förändring kan även orsakas av oro 

hos individer eftersom de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna anpassa sina vanor 

och rutiner efter nya krav. Motståndet kan minskas genom att engagera individerna inom en 

organisation i en förändringsprocess och genom detta skapa förståelse för förändring. 

Författaren förklarar att kunskapen om förändring minskar motstånd till den. 

    Enligt Heathfield (2013-12-16) är motstånd till förändring är en negativ reaktion till 

transformationer inom en organisation som kommer att förändra den. Författaren förklarar att 

motstånd till förändring kan vara svårt att hantera. Ett sådant motstånd kan uppstå både hos en 

individ och i en organisation, den kan vara offentlig eller maskerad. Om en individ upplever 

att en förändring kan vara negativ reagerar den antingen genom att artikulera sin oro eller 

genom att känna sig osäker och motstå. 

    Heathfield (2013-12-16) skriver att motstånd till förändring inom en organisation kan 

påverka organisationen på många sätt. Det kan minska förändringstakten, skapa konflikter och 

minska produktivitet och kvalitet hos en organisation. 

Motstånd till förändring kan uppmärksammas genom att observera hur individer inom en 

organisation reagerar när förändring diskuteras. Heathfield (2013-12-16) skriver även att det 

finns några sätt att minska motstånd till förändring. Ett sätt är att engagera individer i 

förändringen, ett annat sätt är att skapa förståelse för att förändringen verkligen behövs. 

Författaren beskriver olika sätt att minska eller reducera motstånd till förändring. Den första 

metoden som beskrevs är att förändringen måste planeras och stödjas av 

organisationsledningen. 
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Ett annat sätt att hantera motståndet är att skapa en miljö där individer känner sig säkra innan 

förändringen ska genomföras. Ett viktigt steg i processen är att tydligt kommunicera vad 

förändring kommer att handla om, varför den behövs och vilken roll varje individ kommer att 

spela i processen. 

 

    Denna studie kommer alltså att handla om motstånd, mer specifikt är det motståndet som 

uppstår vid förändring. Syftet med studien är att undersöka om studenter och lärare inom 

innovationsprogrammet anser att de hanterar förändring bättre än vad studenter och lärare på 

ekonomprogrammet, detta görs för att ta reda på om kunskapen som lärs ut inom 

innovationsprogrammet har någon påverkan på ens attityd mot förändring. Temat för 

undersökningen valdes på grund av att resultatet från studien är av vikt för både studenter 

inom innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola samt för examensarbetarna. 

Skolväsendet framgick som ett intressant område att utforska eftersom det ligger nära till 

examensarbetarna samt är relevant i en ständigt förändrade utbildning och samhälle. 

Problemdiskussion 

För att en individ ska känna trygghet i sin miljö måste vissa behov vara uppfyllda (Aronsson, 

m.fl. 2012). Individer uppfattar ofta förändringar som ett problem och hot vilket skapar 

negativa känslor hos individen, källorna till dessa känslor varierar från person till person men 

forskning har identifierat de vanligaste. Dessa är: generell osäkerhet, ökat eller minskat 

ansvar, hot mot normer i gruppen, hot mot anställning- och anställningsmiljö, risk för 

omplacering, hot mot ens status, hot mot rådande maktstrukturer, ny ledare och nya kamrater. 

Detta betyder att ens omgivning måste vara förutsägbar, stabil, och tryggt för att en individ 

inte ska känna sig hotad. Om dessa behov inte blir uppfyllda så kan individen känna sig 

otrygg och osäker vilket ofta leder till att individen yttrar ett motstånd och intar ett 

försvarsbeteende. 

    De negativa känslorna som individen känner på grund av dessa förändringar leder ofta till 

ett försvarsbeteende. Det finns ett antal olika typer av försvarsbeteenden och några som 

Friedman (2012) tar upp är: Repression är en försvarsmekanism där farliga impulser eller 

tankar trängs bort från det medvetna till det undermedvetna, ett exempel på denna mekanism 

är posttraumatic stress disorder (PTSD) som krigsveteraner ofta lider av. En person som lider 

av PTSD upplever mardrömmar och återblickar av upplevelser som de inte kan hantera. 
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Förnekande handlar om att en individ vägrar att acceptera det som har hänt eller det som den 

har gjort. Rationalisering är en försvarsmekanism där en logisk orsak hittas för att förklara ett 

tidigare ologisk beteende som påverkades av inre, omedvetna orsaker. 

    Användning av någon eller flera av dessa försvarsbeteenden varierar från person till person 

beroende på olika variabler som hur länge förändringen skett, hur nära förändringen sker, 

vilken typ av förändring det handlar om, hur man påverkas, hur pass legitima skälen verkar 

samt acceptans av och motiv till förändringen. Om individen accepterar förändringen och 

anser att skälen är legitima minskar motståndet drastiskt (Aronsson, m.fl. 2012). 

Aronsson (m.fl. 2012) tar upp några intressanta exempel på källor till de känslor som skapas 

när en individ inte längre känner någon trygghet i den miljö den befinner sig i. Avsaknaden av 

tryggheten skapar negativa känslor mot förändringen på grund av att det var orsaken till att 

individen förlorade sin trygghet. Exempel på källor som de tar upp är generell osäkerhet, ett 

ökat eller mindre ansvar, hot mot normer, risker för anställning- och anställningsmiljön, risk 

för att bli omplacerad, hot mot ändringar i maktrelationer, ny ledare och nya kamrater. 

Eftersom individer lägger större värde på vissa moment än andra betyder det att vilken eller 

vilka av dessa källor som de påverkas av mest varierar från person till person. För att 

motstånd till förändring ska antingen upphöra eller minska anser Aronsson (m.fl. 2012) att 

vissa behov uppfylls, och de är att individen ska känna sig trygg och att dess omgivning är 

både förutsägbar och stabil.  

    Ellen (m.fl. 1991) hittade två märkbara källor till motstånd som har en stark anknytning till 

två av Aronssons (m.fl. 2012) behov, behoven om stabilitet och trygghet. Källorna som de 

(Ellen, m.fl. 1991) hittade var self-efficacy och känslan av att vara belåten. I fallet med 

trygghet (Aronsson, m.fl. 2012) har det en stark koppling till hur pass självsäker (Ellen, m.fl. 

1991) man är, ju högre ens self-efficacy är desto tryggare kommer man att känna sig. När det 

gäller stabilitet (Aronsson, m.fl. 2012) är kopplingen till belåtenhet (Ellen, m.fl. 1991) att det 

blir snarast omöjligt att känna sig hotad när man är belåten, oavsett om det gäller ens 

prestation eller sin omgivning. Ellen (m.fl. 1991) visade att ens självkänsla över att man har 

förmågan att utföra en alternativ uppgift tillsammans med ens belåtenhet med prestationen på 

den nuvarande uppgiften har en stark påverkan över hur pass lätt eller svårt det är att anpassa 

sig till förändring. Resultatet från denna studie (Ellen, m.fl. 1991) visade även att self-efficacy 

har ett större inflytande på hur pass lätt eller svårt det är att anpassa sig till förändring än vad 

belåtenheten hade. En annan implikation var att desto mer belåten man är med den nuvarande 

situationen ju mindre motivation finns det att ens tänka på andra alternativ. 
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    Innovationsprogrammet är en universitetsutbildning som går ut på att lära sig hur 

innovationsprocesser fungerar och hur man utvecklar människors och miljöers kreativitet. 

Studenter lär sig att hitta skärningspunkter mellan olika ämnen, branscher och 

kunskapsområden för att utveckla den egna och andras innovativa förmåga. Unikt för 

programmet är att det tar ett större grepp om ämnet innovation genom att förutom 

organisation och ledarskap även belysa individens såväl som gruppens kreativitet och 

nätverkets betydelse (MDH, 2014-01-06). 

  Individen är oftast inte medveten om att den antagit ett försvarsbeteende som en reaktion till 

ett hot mot dess trygghet, det är först vid en konfrontation som individen kan inse att den 

antagit någon typ av försvarsbeteende (Aronsson, m.fl. 2012). 

Problemformulering 

Det som denna undersökning kommer att försöka att svara på är:  

    Forskningsfråga 1: Har individer på innovationsprogrammet mindre, lika eller mer 

motstånd till förändring än vad individer på ekonomprogrammet har? 

Hypotesen till denna forskningsfråga är att individer på innovationsprogrammet har 

signifikant mindre motstånd till förändring än individer på ekonomprogrammet. Anledningen 

antas att vara kunskap om innovation- och förändringsarbete påverkar ens motstånd till 

förändring (Baker, 1989). 

    Forskningsfråga 2: Har studenter mindre, lika eller mer motstånd till förändring än vad 

lärare har? 

Hypotesen till denna forskningsfråga är att studenter har mindre motstånd till förändring än 

vad lärare har. Detta antas på grund av tidigare forskning av bland annat Elliott & Tudge 

(2007). 

    Denna studie är av vikt för att undersöka om kunskap kan underlätta förändring, det vill 

säga om personer med specifika kunskaper har mindre motstånd till förändring än personer 

som saknar dessa kunskaper. Om undersökningen visar att motstånd till förändring inte är 

mindre hos innovationsstudenter skulle detta kunna leda till slutsatsen att det behövs 

förändringar i programmet eller att en ny studie med ett högre antal deltagare utförs för att 

fastställa med högre säkerhet om det inte finns någon signifikant skillnad mellan deltagarna. 

    Studiens resultat kommer bidra till mer förstående inom området Motstånd mot Förändring 

och kan även hjälpa skolledningen att formulera mer djupgående kursplaner för att öka 

studenternas förmåga. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om studenter från innovativa program, det vill säga 

utbildningar med en inriktning mot förändringsarbete, har mindre motstånd till förändring än 

studenter från mer konventionella program. Antagningsvis bör de mer innovativa 

programmen bidra till individens förändringsbenägenhet mer än vad konventionella 

utbildningar (till exempel ekonomprogram) gör. Om detta inte är fallet bör möjligtvis en 

förändring ske för att minska motståndet hos individerna. I annat fall kan konventionella 

program ta lärdom från innovativa program för att ge sina studenter bättre möjligheter inför 

arbetslivet. 

Avgränsning 

Studien är avgränsad mot endast två program, ett konventionellt program och ett innovativt 

program samt lärare tillhörande dessa program. Detta för att studien inte skall bli för 

svårhanterlig. Studien är fokuserad på att samla in data från 100+ individer för att kunna 

generalisera grupptendenser. 
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Teori 

Självkänsla 
Aronsson (m.fl. 2012) tar upp några intressanta exempel på källor till de känslor som skapas 

när en individ inte längre känner någon trygghet i den miljö den befinner sig i. Avsaknaden av 

tryggheten skapar negativa känslor mot förändringen på grund av att det var orsaken till att 

individen förlorade sin trygghet. Exempel på källor som de tar upp är generell osäkerhet, ett 

ökat eller mindre ansvar, hot mot normer, risker för anställning- och anställningsmiljön, risk 

för att bli omplacerad, hot mot ändringar i maktrelationer, ny ledare och nya kamrater. 

Eftersom att individer lägger större värde på vissa moment än andra betyder det att vilken 

eller vilka av dessa källor som de påverkas av mest varierar från person till person. För att 

motstånd till förändring ska antingen upphöra eller minska anser Aronsson (m.fl. 2012) att 

vissa behov uppfylls, och de är att individen känner sig trygg och att dess närvaro är både 

förutsägbar och stabil. Ellen (m.fl. 1991) hittade två märkbara källor till motstånd som har en 

stark anknytning till två av Aronssons (m.fl 2012) behov, behoven om stabilitet och trygghet. 

Källorna som de (Ellen, m.fl. 1991) hittade var self-efficacy och känslan av att vara belåten. I 

fallet med trygghet (Aronsson, m.fl. 2012) har det en stark koppling till hur pass självsäker 

(Ellen, m.fl. 1991) man är, ju högre ens self-efficacy är desto tryggare kommer man att känna 

sig. När det gäller stabilitet (Aronsson, m.fl. 2012) är kopplingen till belåtenhet (Ellen, m.fl. 

1991) att det blir snarast omöjligt att känna sig hotad när man är belåten, oavsett om det gäller 

ens prestation eller omgivning. Ellen (m.fl. 1991) visade att ens självkänsla över att man har 

förmågan att utföra en alternativ uppgift tillsammans med ens belåtenhet med prestationen på 

den nuvarande uppgiften har en stark påverkan över hur pass lätt eller svårt det är att anpassa 

sig till förändring. Resultaten (Ellen, m.fl. 1991) visade även att self-efficacy har ett större 

inflytande på hur pass lätt eller svårt det är att anpassa sig till förändring än vad belåtenheten 

hade. En annan implikation var att desto mer belåten man är med den nuvarande situationen 

ju mindre motivation finns det att ens tänka på andra alternativ. 
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Motstånd hos lärare och studenter 
Elliott & Tudge (2007) skapar en intressant bild på skillnaden mellan lärare och studenter i 

Rysslands skolor. Resultaten visade att studenterna i Ryssland hade lättare för sig att anpassa 

sig till den påverkan som bland annat USA har, till skillnad från deras lärare som har ett 

betydligt starkare motstånd till de förändringar som sker på grund av västra länders inflytande 

på tankesättet på hur lärar-student relationen bör vara. Historiskt sett har Ryssland varit ett 

autoritärt samhälle och detta har även färgat dagens skolning både positivt och negativt. På 

den positiva sidan har det resulterat i höga akademiska prestationer samt ett bra beteende 

vilket bygger på deras tidigare lärande om respekt och lydnad. På den negativa sidan har det 

lett till att ryska studenter har svårare att applicera deras kunskap samt att de underminerar 

studenternas individualitet genom att hindra debatt och dialoger. Med tanke på hur många 

lärare i Ryssland som förespråkar förändring (Elliott & Tudge, 2007) kan det hända att 

försvarsbeteendet sublimation agerar på vissa eftersom att det inte skulle vara socialt 

accepterande att säga något annat. Därefter kan de rationalisera bort varför det inte går att 

genomföra förändringarna som är tänkta på grund av verktygen till det. På grund av Rysslands 

kulturella historia anser Elliott & Tudge (2007) att de inte ska ta till sig allt, utan försöka att 

finna en balans mellan motstånd och anpassning så de kan modernisera utan att förlora 

kontakt med det positiva från sin kultur. 

    Sedat Yuksels (2006) analyserar varför studenter visar motstånd till kurser inom 

studieteknik. Han förklarar att varje student använder någon studieteknik som hen har oftast 

utvecklat själv. Dessa studietekniker som studenter har utvecklat är oftast olämpliga på högre 

utbildningsnivå. För att analysera varför studenter visar motstånd till kurser inom studieteknik 

har författaren intervjuat studenterna. Resultat av intervjuer visar att det finns fyra generella 

orsaker till studenternas motstånd. Den första orsaken är det att vissa studenter inte vill 

förändra sina vanor kring lärandet. Andra studenter kan inte eller har ingen möjlighet att 

förändra tekniker som de redan använder. Den tredje orsaken är att vissa studenter tror att en 

kurs inom studieteknik är meningslös. Den sista gruppen av studenter tror inte att en kurs 

inom studieteknik kommer att påverka deras karriär. Undersökning visade även att studenter 

använder vissa studietekniker som de har lärt sig tidigare fast dessa studietekniker är inte 

tillräckligt avancerade för att kunna användas på högre utbildningsnivå. För att förklara 

studenternas motstånd till studieteknikskursen berättar författaren om motståndteorin enligt 

vilken studenternas motstånd är en reaktion mot skolans homogeniska vanor. Enligt den teorin 

är motstånd en medveten och planerad beteende vars syfte är att avvika från normer. Yuksel 
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(2006) visar att när en student misslyckas med en ny studieteknik blir hans eller hennes 

motstånd större. 

    Pundak & Rozner (2008) studerade motstånd till innovativa metoder inom lärandet bland 

studenter på ORT Braude Engineering College. Författarna förklarar att traditionella metoder 

leder till att studenter inte har djupgående kunskaper samt får ett negativt perspektiv kring 

vetenskap. Många metoder har skapat och implementerats för att åtgärda det problemet. En 

grupp av metoder som Pundak & Rozner (2008) fokuserar på kallas för ”active learning”. 

Under många år har dessa metoder blivit undersökta samt utvecklade och idag finns det 

många bevis på deras effektivitet. Trots detta är motstånd till dessa metoder stor bland 

högskolelärare. Analys av intervjuer med högskolelärare visade att det finns några 

huvudproblem vilka leder till motståndet till ”active learning” metoder. Det första problemet 

är brist på lärarnas färdigheter och kunskaper inom ”active learning”. Brist på utveckling av 

en modell som är anpassad till akademins behov visade sig vara ett annat problem. Ett annat 

problem är brist på nödvändiga kunskaper inom IT hos lärarna. Undersökningen visade även 

att det finns en ovilja att ta den risk som är nödvändigt för att genomföra förändringen. 

Lärarna vill inte riskera att de kommer att tappa kontroll vilket kan leda till förändringens 

misslyckande. Det sista problemet som framgår är brist på kunskaper inom skapelse av 

kreativa lösningar bland högskolelärarna. Det visade sig att dessa orsaker leder till att lärarna 

inte vill använda de innovativa metoderna. Lärarnas motstånd till förändring är stor trots att 

det finns många bevis på effektivitet av ”active learning” metoden. 

    Demetriadis (m.fl. 2003) tar upp den konflikt som uppstår mellan kulturer när samhället 

försöker förändra det traditionella lärandet i en skolmiljö. Ett motstånd uppstår hos lärarna 

mot ny teknik som påtvingas istället för att växa fram naturligt inom skolan. Detta beror på ett 

flertal faktorer som uppfattas som en störning i lärandet. Studien kom fram till tre faktorer 

som visade sig vara viktiga för att kunna introducera ICT (Information and Communication 

Technology) i skolmiljön: Kontroll, kunskapen av samt självförtroende om att man kan 

hantera den nya tekniken, vilket fungerar som ett psykologiskt stöd. Otillfredsställelse med 

den nuvarande situationen fungerar som motivation till att söka ett bättre alternativ. 

Ledningens attityd till det nya kan påverka om det antas eller inte. Studie pekar på att lärarna 

som inte är säkra på sin kompetens med ny teknik är mindre benägna att använda sig av ICT 

under sina undervisningar, en annan anledning som påverkade deras ovilja att använda sig av 

ICT var bristen på datorer. Det visade sig däremot att lärare som ansåg att de använde mer 

innovativa undervisningsmetoder som till exempel ”Active Learning” var mer villiga att ta till 

sig den nya tekniken och använda den i sitt arbete.  
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De flesta examinationer baseras på traditionellt lärande vilket leder till att lärarna i denna 

undersökning använde den nya tekniken för att uppfylla traditionella läroplaner på grund av 

deras osäkerhet med den nya tekniken. Dessa grundades på osäkerhet om mål, risk för 

tekniska problem, dålig kompetens samt förlust av kontroll över lärandet då ICT leder till att 

läraren inte längre står i fokus för lärandet. Trots detta uttryckte lärarna en vilja av att lära sig 

använda den nya tekniken, däremot endast för att uppfylla traditionella mål. 

Försvarsbeteende 

Användning av någon eller flera försvarsbeteenden varierar från person till person beroende 

på olika variabler som hur länge förändringen skett, hur nära förändringen sker, vilken typ av 

förändring det handlar om, hur man påverkas, hur pass legitima skälen verkar samt acceptans 

av och motiv till förändringen. Om individen accepterar förändringen och anser att skälen är 

legitima minskar motståndet drastiskt (Aronsson, m.fl. 2012). 
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Metod 

Deltagare 

Enkäter delades ut till 38 studenter som går sin första termin på ekonomprogrammet i en 

högskola och 36 studenter deltog med att fylla i enkäten fullt ut. Det var inget generellt 

bortfall men två av deltagarna hade inte svarat på alla frågor vilket ger ett partiellt bortfall på 

två enkäter. Enkäter delades även ut till 35 studenter som också går på samma högskola men 

inom innovationsprogrammet, där deltog 30 studenter som svarade fullt ut, men med ett 

partiellt bortfall på fem enkäter, i detta fall men inget generellt bortfall eftersom alla deltog. 

    En internetenkät skickades ut till 365 studenter som går i årskurs två och tre inom 

innovations- och ekonomprogrammet samt 18 lärare på båda program via e-post med hjälp av 

webbsidan netigate.se. Näst sista dagen för att kunna svara skickades en påminnelse till de 

som inte hade svarat. 48 studenter och sju lärare deltog i internetstudien och svarade på alla 

frågor, detta gav ett deltagarantal på totalt 121. Det var ett partiellt bortfall för lärarna och ett 

partiellt bortfall av elva enkäter hos studenterna, det generella bortfallet för lärare är tio 

enkäter och 306 enkäter för studenter. Indelningen mellan innovations- och 

ekonomprogrammet är 62 respondenter från innovationsprogrammet och 59 respondenter från 

ekonomprogrammet, av dessa är 114 studenter och sju lärare. 

    Deltagarna fick inte någon form av ersättning för delta i enkäten. 
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Material 

Gruppen har genomfört en enkätstudie, som är en kvantitativ undersökningsmetod, som skulle 

göra det möjligt att jämföra deltagarnas attityder mot förändring. Den kvantitativa metoden 

används för att kunna samla in så mycket data att generalisering av resultaten är möjlig.  

Studiegruppen har undersökt individer på innovations- och ekonomprogrammen med hjälp av 

en enkät skapad av Shaul Oreg som är publicerad i Journal of Applied Psychology (Oreg, 

2003). Det behövdes inga förändringar i enkäten eftersom den är anpassad till användning 

bland studenter, samma enkät gavs till lärarna också. Enkäten består av tre kontrollvariabler 

(student/lärare, årskurs ett/två/tre samt program) och 17 frågor där deltagarna får välja ett 

svar som motsvarar deras attityd på en sexgradig skala: Ett (strongly disagree), Två 

(disagree), Tre (inclined to disagree), Fyra (inclined to agree), Fem (agree) till Sex (strongly 

agree). Medelpersonens resultat är ett genomsnitt på runt tre poäng utifrån fyra aspekter: 

rutinsökande (RS), emotionell reaktion (ER), kort-tids fokus (KTF) och kognitiv rigiditet 

(KT). Gruppen har fått tillstånd från handledaren Erik Bjurström att använda enkäten i 

examensarbetet. 

    Gruppmedlemmarna har fått listor av e-post adresser till studenter på 

Innovationsprogrammet årskurs två och tre från akademin som programmet tillhör. E-post 

listorna av studenter på årskurs två och tre av Ekonomprogrammet har gruppen fått tag på 

genom att kontakta Studenttorget via e-post. 

En internetenkät skapades med hjälp av netigate.se och skickades till studenter på årskurs två 

och tre på Innovations- och Ekonomprogrammet samt lärare på båda program. Gruppen har 

kontaktat lärarna på både Innovations- och ekonomprogrammet för att få tillstånd att 

genomföra enkätstudien i början eller i slutet av en lektion.  

    Data som samlades in både genom enkät som skickades via e-post och pappersenkäter 

analyserades med hjälp av SPSS – ett dataprogram som används för att genomföra statistiska 

analyser. 

    Två begrepp som ofta används inom studier är validitet och reliabilitet, validitet betyder att 

mätinstrumentet som används mäter det som studien vill ta reda på, reliabilitet anser 

noggrannheten i resultaten (Pallant, 2010). 
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Procedur 

Studiegruppen bestämde att välja enkätundersökning som metod för att samla in data. Till 

skillnad från en intervju som visar personliga åsikter av en individ visar en enkätstudie 

attityder av en större grupp. Data som samlas in med hjälp av den metoden är lättare att 

hantera, generalisera och jämföra på ett objektivt sätt. 

    Den 29 november fick gruppen tillstånd att undersöka ekonomstudenter på årskurs ett i ett 

universitet i Mellansverige den andra december och innovationsstudenter på årskurs ett den 

fjärde december genom att dela ut pappersenkäter efter respektive innan deras lektion. I båda 

fall började studiegruppen med att presentera undersökningens syfte och informera deltagarna 

om att deltagande är frivilligt. Pappersenkäterna delades ut till studenterna på båda program 

på tidigare omnämnda datum. 

En av lärarna som gruppen hade kommit i kontakt med angående tillstånd att genomföra 

enkätundersökning under lektionen påpekade att en viktig del av en introduktion till en studie 

är att förklara att deltagandet är helt frivilligt. Läraren förklarade att några studenter kan 

känna att enkätstudien är obligatorisk eftersom den äger rum under lektionstid. Studiegruppen 

förklarade självklart för deltagarna att det inte är obligatoriskt att delta. 

    Internetenkäter skickades till lärare och studenter på båda programmen den första december 

klockan 00:00 med hjälp av netigate.se, studien var giltig till och med den fjärde december 

klockan 23:59. Enkäten bestod av 20 frågor utav vilka en fråga som handlade om val av 

årskurs var valfri därför att den frågan behövs endast besvaras av studenter. 17 frågor 

replikerades från enkäten skapad av Shaul Oreg (2003) medan tre frågor skapades av gruppen. 

I dessa frågor fick deltagarna välja om de är studenter eller lärare samt välja vilket program 

och årskurs de går i. 

    Internetenkäten skapades med hjälp av netigate.se, där ett informationsblad lades in i början 

av den. Enkäterna var inte helt anonyma, för deltagarna som gick i ettan inom programmen 

blir det svårt att veta vem som har svarat vad, men det är lättare att veta om de deltog eller 

inte på grund av den höga graden av deltagande. För deltagande som svarat genom 

internetenkäten har svaren sparats som anonyma respondenter, trots detta går det att ta reda på 

vem som svarat vad om man har lösenordet till kontot på netigate.se. Eftersom att endast 

studiegruppen har tillgång till detta anses svaren vara minst konfidentiellt, men anonymt i den 

mening att gruppen inte har tittat på vad individer har svarat. 

 

 

 



13 

 

Resultat 

Med ett totalt deltagande på 121 respondenter var 114 av dessa studenter och det resterande 

sju var lärare. Trots den stora skillnaden mellan antal deltagande inom de två variablerna är 

det fortfarande användbart eftersom att det är oftast mer än 30 studenter för varje lärare. 

Tabell 1: frekvensfördelning av studenter och lärare. 

 

 

Program 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Sammanräknad 

Procent 

Giltig Innovationsprogrammet 62 51,2 51,2 51,2 

Ekonomprogrammet 59 48,8 48,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Tabell 2: frekvensfördelning av innovations- och ekonomprogrammen. 

 

Med en bra fördelning mellan innovationsprogrammet och ekonomprogrammet på 62 

respektive 59 deltagare blir det enklare att jämföra deras attityder mot motstånd än om 

fördelningen hade varit skevare. 

 

Yrke 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Sammanräknad 

Procent 

Giltig Student 114 94,2 94,2 94,2 

Lärare 7 5,8 5,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Tillförlitlighets Statistik 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,844 ,850 17 

Tabell 3: Cronbach’s Alpha, intern konsistens. 

 

Som tabellen ovan (tabell 3) visar har frågorna i enkäten som användes en hög intern 

konsistens med ett Cronbach’s alpha värde på 0,844. 
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Group Statistics Yrke N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

motstånd Student 114 59,18 10,522 ,985 

Lärare 7 50,71 5,589 2,112 

Tabell 4.1: grupp statistik för t-testet. 

Independent-samples 

t-test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

resistance Equal 

variances 

assumed 

2,930 ,090 2,104 119 ,038 8,461 4,022 ,496 16,426 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3,630 8,873 ,006 8,461 2,331 3,176 13,746 

Tabell 4.2: Independent-samples t-test, en jämförelse mellan studenter och lärare. 

Ett independent-samples t-test genomfördes för att jämföra motstånd till förändring hos 

studenter och lärare. Det fanns en signifikant skillnad i variablernas poäng för studenter 

(M=59.18, SD= 10.522) och lärare (M=50.71, SD= 5.589; t (119)= 2.10, p= 0,038, two-

tailed). Effekten av denna skillnad i medelvärde (mean difference= 8.461, 95% CI: 0,496-

16.426) är liten (eta squared= 0,035). 

    Vad detta betyder är att studenter har ett medelvärde på 59.18 jämfört med lärarnas 

medelvärde på 50.71. Deras respektive standardavvikelse från deras medelvärde är 10.522 

och 5.589 poäng, dessa skillnader gör det uppenbart att skillnaden är statistiskt signifikant, 

det vill säga att skillnaden inte orsakats av slumpen. När man räknar ut vad denna statistiska 

skillnad betyder i verkligheten (eta squared=0,035) visar tabellen att effekten är liten 

eftersom effekten är mindre än sex procent. 
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Group 

Statistics Program N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

motstånd Innovationsprogrammet 62 56,06 10,734 1,363 

Ekonomprogrammet 59 61,44 9,531 1,241 

Tabell 5.1: grupp statistik för t-testet. 

Independent-samples 

t-test 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

motstånd Equal 

variances 

assumed 

,017 ,896 -

2,908 

119 ,004 -5,376 1,849 -9,037 -1,715 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

2,917 

118,443 ,004 -5,376 1,843 -9,026 -1,726 

Tabell 5.2: Independent-samples t-test, en jämförelse mellan innovation- och ekonomstudenter. 

Ett independent-samples t-test genomfördes för att jämföra motstånd till förändring hos 

innovations- och ekonomprogrammen. Det fanns en signifikant skillnad i variablernas poäng 

för innovationsprogrammet (M= 56.06, SD= 10.734) och ekonomprogrammet (M= 61.44, 

SD= 9.531; t (119)= 291, p= 0.004, two-tailed). Effekten av denna skillnad i medelvärde 

(mean difference= -5.376, 95% CI: -9.037- (-) 1.715) är moderat (eta squared= 0,066). 

    Vad detta betyder är att individer i innovationsprogrammet har ett medelvärde på 56,06 

jämfört med individerna i ekonomprogrammets medelvärde som är 61,44. Deras respektive 

standardavvikelse från deras medelvärde är 10,734 och 9,531 poäng, dessa skillnader gör det 

uppenbart att skillnaden är statistiskt signifikant, det vill säga att skillnaden inte orsakats av 

slumpen. När man räknar ut vad denna statistiska skillnad betyder i verkligheten (eta 

squared=0,066) visar tabellen att effekten är moderat eftersom effekten är mer än sex procent 

men mindre än fjorton procent. 
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Nedan är beskrivningar för resultaten av 18 tabeller som visar medelvärdet av allas svar på 

frågorna 1 till 17 (tabell 6 till 22) på en skala från 1 till 6,enligt de kategorier de tillhör. Ett är 

(strongly disagree), Två (disagree), Tre (inclined to disagree), Fyra (inclined to agree), Fem 

(agree) till Sex (strongly agree). Den sista tabellen visar det totala medelvärdet för motstånd. 

Tabellerna för följande resultat finns i bilagorna 

 

Tabell 6(F1) visar medelvärdet av svaren på fråga ett i enkäten. Innovationsstudenten svarade: 

2, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren svarade: 2.  

Detta betyder att gällande påståendet ”I generally consider changes to be a negative thing” 

anser individerna i innovationsprogrammet samt lärarna i ekonomprogrammet att de inte 

håller med påståendet medan ekonomstudenterna endast har tendensen att inte hålla med. 

 

Tabell 7(F2) visar medelvärdet av svaren på fråga två i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 4. Detta betyder att gällande påståendet ”I’ll take a routine day over a day full of 

unexpected events any day” har individerna inom innovationsprogrammet samt studenterna 

inom ekonomprogrammet tendensen att inte hålla med påståendet medan lärarna inom 

ekonomprogrammet har tendensen att hålla med påståendet. 

 

Tabell 8(F3) visar medelvärdet av svaren på fråga tre i enkäten. Innovationsstudenten svarade: 

2, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren svarade: 3. 

Detta betyder att gällande påståendet ”I like to do the same old things rather than try new and 

different ones” håller individerna inom innovationsprogrammet inte med påståendet medan 

individerna inom ekonomprogrammet endast har tendensen att inte hålla med påståendet. 

 

Tabell 9(F4) visar medelvärdet av svaren på fråga fyra i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 4, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 5. Detta betyder att gällande påståendet ” Whenever my life forms a stable routine, I 

look for ways to change it” anser studenterna inom innovations- och ekonomprogrammet att 

de har tendensen att hålla med påståendet medan innovationslärarna har tendensen att inte 

hålla med påståendet. Ekonomlärarna håller med påståendet. 
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Tabell 10(F5) visar medelvärdet av svaren på fråga fem i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 2, innovationsläraren svarade: 1, ekonomstudenten svarade: 2, ekonomläraren 

svarade: 2. Detta betyder att gällande påståendet ” I'd rather be bored than surprised” anser 

individerna i ekonomprogrammet samt studenterna inom innovationsprogrammet att de inte 

håller med påståendet och innovationslärarna håller definitivt inte med påståendet. 

 

Tabell 11(F6) visar medelvärdet av svaren på fråga sex i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 3. Detta betyder att gällande påståendet ” If I were to be informed that there's going 

to be a significant change regarding the way things are done at school, I would probably feel 

stressed” anser studenterna inom innovationsprogrammet och lärarna inom 

ekonomprogrammet att dem har tendensen at inte hålla med. Lärarna inom 

innovationsprogrammet håller inte med påståendet medan studenterna inom 

ekonomprogrammet har tendensen att hålla med påståendet. 

 

Tabell 12(F7) visar medelvärdet av svaren på fråga sju i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 4, innovationsläraren svarade: 4, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 2. Detta betyder att gällande påståendet ” When I am informed of a change of plans, I 

tense up a bit” har individerna i innovationsprogrammet tendensen att hålla med påståendet 

medan studenterna inom ekonomprogrammet har tendensen att inte hålla med och lärarna 

inom ekonomprogrammet inte håller med påståendet. 

 

Tabell 13(F8) visar medelvärdet av svaren på fråga åtta i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 4, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 3. Detta betyder att gällande påståendet ” When things don't go according to plans, it 

stresses me out” har studenterna i innovations- och ekonomprogrammet tendensen att hålla 

med påståendet. Lärarna inom innovationsprogrammet håller inte med och lärarna inom 

ekonomprogrammet har endast en tendens att inte hålla med. 
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Tabell 14(F9) visar medelvärdet av svaren på fråga nio i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 3. Detta betyder att gällande påståendet ” If one of my professors changed the 

grading criteria, it would probably make me feel uncomfortable even if I thought I'd do just as 

well without having to do extra work” har alla grupper tendensen att inte hålla med 

påståendet. 

 

Tabell 15(F10) visar medelvärdet av svaren på fråga tio i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 2. Detta betyder att gällande påståendet ” Changing plans seems like a real hassle to 

me” studenterna i innovations- och ekonomprogrammet har tendensen att inte hålla med 

påståendet medan lärarna i innovations- och ekonomprogrammet inte håller med påståendet. 

 

Tabell 16(F11) visar medelvärdet av svaren på fråga elva i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 2. Detta betyder att gällande påståendet ” Often, I feel a bit uncomfortable even 

about changes that may potentially improve my life” studenterna i innovations- och 

ekonomprogrammet har tendensen att inte hålla med påståendet medan lärarna i innovations- 

och ekonomprogrammet inte håller med påståendet. 

 

Tabell 17(F12) visar medelvärdet av svaren på fråga tolv i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 2. Detta betyder att gällande påståendet ” When someone pressures me to change 

something, I tend to resist it even if I think the change may ultimately benefit me” individerna 

i innovationsprogrammet samt ekonomstudenterna har tendensen at inte hålla med påståendet 

medan ekonomlärarna inte håller med. 

 

Tabell 18(F13) visar medelvärdet av svaren på fråga tretton i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 3. Detta betyder att gällande påståendet ” I sometimes find myself avoiding changes 

that I know will be good for me” alla grupper har tendensen att inte hålla med påståendet. 
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Tabell 19(F14) visar medelvärdet av svaren på fråga fjorton i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 6. Detta betyder att gällande påståendet ” I often change my mind” individerna i 

innovationsprogrammet har tendensen att inte hålla med påståendet. Ekonomstudenterna har 

tendensen att hålla med och ekonomlärarna håller definitivt med om påståendet. 

 

Tabell 20(F15) visar medelvärdet av svaren på fråga femton i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 3, ekonomläraren 

svarade: 6. Detta betyder att gällande påståendet ” I don’t change my mind easily” anser 

studenterna inom innovations- och ekonomprogrammet att de har tendensen att inte hålla med 

påståendet. Innovationslärarna håller inte med påståendet medan ekonomlärarna definitivt 

håller med påståendet. 

 

Tabell 21(F16) visar medelvärdet av svaren på fråga sexton i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 2, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 4. Detta betyder att gällande påståendet ” Once I’ve come to a conclusion, I’m not 

likely to change my mind” har innovationsstudenterna tendensen att inte hålla med och 

innovationslärarna håller inte med påståendet medan individerna i ekonomprogrammet har 

tendensen att hålla med påståendet. 

 

Tabell 22(F17) visar medelvärdet av svaren på fråga sjutton i enkäten. Innovationsstudenten 

svarade: 3, innovationsläraren svarade: 3, ekonomstudenten svarade: 4, ekonomläraren 

svarade: 5. Detta betyder att gällande påståendet ” My views are very consistent over time” 

har individerna i innovationsprogrammet tendensen att inte hålla med påståendet. 

Ekonomstudenten har tendensen att hålla med och ekonomlärarna håller med om påståendet. 

 

Tabell 23(summan) visar medelvärdet av allas motstånd till förändring. Innovationsstudenten 

har cirka: 55, innovationsläraren har cirka: 50, ekonomstudenten har cirka: 60, ekonomläraren 

har cirka: 60. 

Detta betyder att det finns en skillnad mellan de grupper som är av vikt för denna studies 

forskningsfrågor, medelvärdet för studenter är cirka 58 poäng, 55 poäng för lärare, 53 poäng 

för individer inom innovationsprogrammet och 60 poäng för individer inom 

ekonomprogrammet. 

 



20 

 

Sammanfattning av resultat 
Medelpersonens resultat är ett genomsnitt på runt tre poäng utifrån fyra aspekter: 

rutinsökande (RS), emotionell reaktion (ER), kort-tids fokus (KTF) och kognitiv rigiditet 

(KT). 

    Den genomsnittliga läraren skulle ha gett som svar till de 17 frågorna följande: 

2,4,3,4,2,3,3,3,3,2,2,3,3,5,5,3,4 och detta ger poängerna RS: 2.80, ER: 3.00, KTF: 2.50, KT: 

3.50 och en medelpoäng på 2.94. Den genomsnittliga studenten skulle ha gett som svar till de 

17 frågorna följande: 3,3,3,4,2,4,4,4,3,3,3,3,3,4,3,4,4 och detta ger poängerna RS: 2.80, ER: 

3.75, KTF: 3.00, KT: 3.50 och en medelpoäng på 3.24. Den genomsnittliga individen i 

innovationsprogrammet skulle ha gett som svar till de 17 frågorna följande: 

2,3,2,4,2,3,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 och detta ger poängerna RS: 2.40, ER: 3.25, KTF: 3.00, KT: 

3.25 och en medelpoäng på 2.94. Den genomsnittliga individen i ekonomprogrammet skulle 

ha gett som svar till de 17 frågorna följande: 3,4,3,5,2,4,3,4,3,3,3,3,3,5,5,4,5 och detta ger 

poängerna RS: 2.80, ER: 3.50, KTF: 3.00, KT: 4.00 och en medelpoäng på 3.29. 

    Även med liknande resultat ger det en skillnad i verkligheten oavsett hur liten. Däremot kan 

alla grupper generellt beskrivas som att deras totala motstånd till förändring är ungefär 

genomsnittligt. Man ser både för-och nackdelarna i förändringar och är inte speciellt benägna 

att antingen stå emot eller uppmuntra dem. Förhållandena kring förändringen är mer sannolikt 

att avgöra ens inställning till det. När det gäller inställningen till rutiner känner individen inte 

så starkt för dem. Det finns saker som man gillar att göra regelbundet, men ibland bryts 

rutinerna och gör något oväntat och oplanerat. Den känslomässiga reaktionen till förändring är 

mild och känner sig inte alltför stressad i dess närvaro, men är inte helt likgiltig inför dem. 

Vid tanken på förändring är individen medveten om de kortsiktiga besvären som kan vara 

inblandade, men individen kan fortfarande se de potentiella långsiktiga fördelarna och kan 

därför ta dem till hänsyn vid ens beslut. Utöver detta är individen som de flesta människor i 

stabiliteten och konsistensen av ens åsikter. Även om individens åsikter är relativt 

konsekventa över tid kan man ibland ändra sätter att se på saker. 

 

 

 

 

 



21 

 

Analys 

Denna studie går ut på att svara två frågor: 

 Forskningsfråga 1: Har individer på innovationsprogrammet mindre, lika eller mer 

motstånd till förändring än vad individer på ekonomprogrammet har? 

– Hypotesen till denna forskningsfråga är att individer på innovationsprogrammet har 

signifikant mindre motstånd till förändring än individer på ekonomprogrammet. Anledningen 

antas att vara kunskap om innovation- och förändringsarbete påverkar ens motstånd till 

förändring (Baker, 1989). 

 Forskningsfråga 2: Har studenter mindre, lika eller mer motstånd till förändring än 

vad lärare har? 

– Hypotesen till denna forskningsfråga är att studenter har mindre motstånd till förändring än 

vad lärare har. Detta antas på grund av tidigare forskning av bland annat Elliot & Tudge 

(2007). 

 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad med moderata effekter mellan 

innovationsprogramet och ekonomprogrammet. Denna skillnad visade sig vara att individer 

på innovationsprogrammet hade ett mindre motstånd till förändringar än individerna på 

ekonomprogrammet. Detta påvisar därmed att kunskap har en verklig inverkan på hur pass 

förändringsbenägna människor är, vilket stödjer hypotesen till forskningsfrågan i detta arbete. 

    Resultatet visade även en signifikant skillnad med liten effekt mellan lärare och studenter. 

Denna skillnad visade sig vara att lärare hade mindre motstånd till förändring, detta resultat 

kan bero på att det fanns mer än dubbelt så många lärare från innovationsprogrammet än 

ekonomprogrammet. Det framgick att lärarna inom innovationsprogrammet har mycket lägre 

motstånd till förändring än de andra grupperna vilket gör att de är överrepresenterade inom 

gruppen ”lärare” vid jämförelsen mellan studenter och lärare. 

    Man kan anta att lärarna som utbildar studenter inom innovationsprogrammet har mycket 

kunskap inom området, detta styrker argumentet om att kunskap påverkar ens 

förändringsbenägenhet genom att minska motståndet till förändringar. 

    När det gäller studiens validitet och reliabilitet så är båda höga. Reliabilitet mäter hur 

pålitlig mätverktyget är. Validitet anger huruvida mätinstrumenten har mätt det som ska 

mätas. Studiens validitet påverkas av en enkät skapad av Shaul Oreg (2003) vilken blev testad 

av författaren. Hög validitet leder automatiskt till hög reliabilitet då säkerheten i verktyget 

automatiskt innebär att något kan generaliseras. Det betyder att mätinstrumentet (enkäten) 
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mätte det som skulle mätas och att resultatet går att lita på. Därmed kan att resultaten 

generaliseras till andra grupper (Pallant, 2010). 

    Som Baker (2013) säger är kunskap en av de viktigaste variablerna för att minska motstånd. 

Som resultatet visar, tenderar individer inom innovationsprogrammet ha mindre motstånd till 

förändring. 

    Även fast Baker (1989) och Heathfields (2013) forskning har en annan inriktning än vad 

denna studie, kan man se kopplingar när det gäller vikten av att kommunicera förändring till 

deltagare. Detta sker endast inom innovationsprogrammet genom föreläsningar, tentamen och 

uppsatser. Hela utbildningen på innovationsprogrammet går ut på att skapa en förståelse för 

innovation- och förändringsarbete, vilket är ett annat sätt som Baker (1989) och Heathfield 

(2013) förespråkar för att minska motstånd till förändring. Programmet försöker skapa en 

miljö som inte är lika strikt i till exempel utseendet uppsatser har. 

    Ett resultat av förändring inom individens miljö kan vara det att individen förlorar 

tryggheten som leder till att negativa känslor skapas. Detta kan orsakas av bland annat oro för 

att efter förändringen kommer individen att ha större ansvar än vanligt eller att nya metoder 

och arbetssätt kommer att krävas. En annan orsak är brist på kunskaper och ovilja att 

utvecklas (Aronsson, m.fl. 2012). 

    Negativa känslor mot förändring och oro för att de vanliga rutiner kommer att förändras är 

en av de möjliga orsaker till varför ekonomstudenter visar större motstånd till förändring än 

innovationsstudenter. För att ändra vardagliga rutiner krävs ofta nya kunskaper och kan bli en 

stor utmaning, individer reagerar ofta till det genom att motstå till den planerade förändringen. 

Ett exempel på detta kan vara kravet att förändra eller utveckla ett sätt på vilket en individ 

studerar – den nuvarande studietekniken och de nuvarande rutinerna kan vara olämpliga och 

ineffektiva efter förändringen. Då ska nya studietekniker och vanor skapas och utvecklas 

vilket är tids- och kunskapskrävande. Vissa individer tror att de inte kommer att kunna 

anpassa sina rutiner till de nya krav, andra vill inte ändra sina vanor. 

    Känslor av trygghet och stabilitet är av stor betydelse för benägenhet till förändring.    

Individens trygghet och självsäkerhet beror i stort sätt på upplevd självförmåga, det vill säga 

ju högre individens upplevda självförmåga är desto tryggare kommer individen att känna sig 

och desto mindre individens motstånd till förändring blir. Individens stabilitet beror på 

belåtenhet, det vill säga känslan av att vara hotad blir mindre om känslan av belåtenhet ökar. 

Som studien av Ellen visar att individens självkänsla och belåtenhet är de viktigaste faktorer 

som påverkar ens möjlighet och viljan att anpassa sig till nya situationer och utmaningar. 

Studien visade även att upplevd självförmåga har större påverkan på ens förmåga att anpassa 
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sig till förändring än belåtenhet (Ellen, m.fl. 1991). Ett sätt att minska motstånd till förändring 

är däremot att skapa en stabil närvaro där, trots förändringar, individen känner sig tryggt 

(Aronsson m.fl 2012). 

    Det att vissa studenter visar mindre motstånd till förändring beror troligtvis på deras 

upplevda självförmåga och belåtenhet. Det betyder att studenterna känner att de kan delta i 

genomförande av den planerade förändringen genom att bland annat ändra sina vardagliga 

rutiner, få nya kunskaper, och utveckla de nuvarande kunskaperna och så vidare. Detta leder 

till ökad trygghet och stabilitet hos studenterna vilket orsakar det att motstånd till förändring 

blir mindre, det vill säga det blir lättare för studenter att anpassa sig till den nya situationen. 

En trygg och stabil miljö kan vara en av orsaker till varför vissa studenter är mer benägna till 

förändring. 

    En annan orsak till negativa känslor mot förändring kan vara det att studenter kan uppleva 

det att ändra och utveckla sina sätta att studera som problematiskt av många anledningar. 

(Yuksel, 2006). 

    Tekniker och arbetssätt som studenterna är vana vid kan vara olämpliga efter förändringen 

vilket krävs förändring och utveckling inom själva arbetssätten, studieteknikerna och så 

vidare. Motståndet kan alltså orsakas av att vissa studenter vill eller kan inte ändra sina 

arbetssätt, ibland känns det omöjligt att utveckla ett nytt arbetssätt och vänja sig vid att 

använda den, själva processen av att skapa ett nytt arbetssätt kan, enligt vissa studenter krävas 

för mycket ansträngning. Troligtvis finns det även studenter som inte tror på förändring och 

dess nödvändighet. 

    Användning av endast traditionella metoder och arbetssätt kan leda till större motstånd till 

förändring och ovilja att använda nya eller alternativa tekniker och arbetssätt (Pundak & 

Rozner, 2008). 

    Det finns några möjliga orsaker till varför de alternativa arbetssätt inte används av alla 

studenter på alla program. En orsak kan vara brist på kunskaper inom alternativa 

studietekniker hos lärarna och ledningen på högskolan. 

    Av studien genomförd av Elliot & Tudge (2007) framgår att lärare i ryska skolor visar 

större motstånd till förändring än eleverna. 

    Studiegruppens enkätundersökning visar att lärare på både Innovationsprogrammet och 

Ekonomprogrammet är mer benägna till förändring än studenter på deras respektive program. 

    Likande som Friedman (2012) säger om försvarsmekanismer kan några av de olika typerna 

kopplas ihop med de fyra aspekterna som enkäten i arbetet mäter. Även fast denna studie inte 
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mäter vilka försvarsbeteenden som ingår i deltagarnas motstånd till förändring går det att anta 

vilka som kan ingå. 

    Repression skulle kunna kopplas ihop med att vara rutinsökande (RS) och att en har starka 

emotionella reaktioner (ER) till förändring. Den grupp som har högst chans för att de 

använder detta försvarsbeteende är den genomsnittliga studenten, och den grupp som har 

minst chans att de använder detta beteende är den genomsnittliga individen inom 

innovationsprogrammet. 

    Förnekande är ett beteende som man kan rationellt koppla ihop med kognitiv rigiditet (KT) 

med tanke på att någon som förnekar någonting sällan kommer att ändra sig. Gruppen som 

har högst chans att använda sig av detta beteende är den genomsnittliga individen inom 

ekonomprogrammet, och den grupp som har minst chans att använda detta beteende är den 

genomsnittliga individen inom innovationsprogrammet. 

    Rationalisering går att koppla ihop med kort-tids fokus (KTF) när det gäller att förklara 

anledningen till att man väljer att ta det bästa för stunden istället för det som är bäst för 

framtiden. Alla grupper förutom den genomsnittliga individen inom gruppen ”lärare” har lika 

stor chans att använda sig av detta försvarsbeteende. 
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Diskussion 

Som svar på studiens första forskningsfråga visar resultaten att individer inom 

innovationsprogrammet har signifikant mindre motstånd till förändring än vad individer inom 

ekonomprogrammet har. Detta resultat stämmer med studiens hypotes och stärker antagandet 

inom tidigare forskning att kunskap är en variabel som starkt påverkar en individs 

förändringsbenägenhet. 

    Svaret på studiens andra forskningsfråga var att lärare har signifikant mindre motstånd till 

förändring än vad studenterna hade. Detta motbevisar både hypotesen och tidigare forskning 

om att lärare har mer motstånd till förändring än studenter. Anledningen till detta beror 

troligtvis på att mer än hälften av lärarna kom från innovationsprogrammet och därmed 

innehar mycket kunskap om just förändring vilket i sig är en metod att minska individers 

motstånd till förändring. 

    Den slutsats man kan dra utifrån dessa resultat är att individer som har kunskap inom 

områdena innovation- och förändringsarbete kommer att ha tendensen att ha lägre motstånd 

till förändring än individer som saknar denna kunskap. Detta kan därför ha stor betydelse för 

hela samhällen eftersom att med denna kunskap som grund kan dessa individer lättare anpassa 

sig till förändringar som påverkar dem än vad individer som saknar denna kunskap skulle 

kunna. Detta är då utan någon support från ledningar och liknande, vilket gör förändringar 

inom organisationer/företag/institutioner vars arbetare har denna kunskap blir betydligt 

enklare eftersom att de har förståelsen av att förändring är viktigt och nödvändigt. Att 

informera arbetare angående specifika förändringar kommer fortfarande att vara nödvändigt. 

Om studenterna på andra program fick likadana kunskaper som innovationsstudenter kan det 

bli lättare för dem att acceptera förändring och kunna anpassa sig. 

    När det gäller detta förslag är det självklart opraktiskt att alla program, kurser och så vidare 

får en utbildning inom förändring. Meningen är istället att studenter blir lärda om förändringar 

både generellt och inom det område de studerar inom, utan att intränga på kunskapen de 

behöver för att kunna klara av deras utbildning. Detta kan däremot vara svårt på grund av till 

exempel att krav på tid, otillräcklig information och så vidare. Många av de fördelar som kan 

uppkomma genom att studenter informeras av detta är något beroende på individers 

personlighet och omständigheter. 

    Förändringsbenägenhet beror också på ledningen, det vill säga att motståndet blir mindre 

om ledningen visar att kunskaperna är nödvändiga för att genomföra en effektiv 
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förändringsprocess. Förändringens mål och vikt bör även kommuniceras ut på ett tydligt sätt 

för att minska motståndet. 

    Motstånd till förändring leder ofta till stress vilket är ett stort samhällsproblem. Studien 

visar att innovativ kunskap gör folk mer förändringsbenägna vilket leder till att deras 

stressnivåer sjunker och de slipper hälsorisker som är förknippade med ohälsosam stress. 

    Kunskaper inom innovation och förändring är nödvändiga hos varje organisation. Om 

studenterna på alla program skulle få dessa kunskaper skulle de troligtvis ha större chans på 

arbetsmarknaden. Detta skulle även kunna leda till att studenter som har dessa kunskaper har 

det lättare att anpassa sig till att arbeta i en ny stad eller ett nytt land. Då skulle det bli lättare 

för studenterna att hitta en anställning samt att utvecklas och få mer erfarenhet genom att 

arbeta på olika organisationer i olika städer och även i olika länder. 

    Det är möjligt att individer som är mer förändringsbenägna dras till innovativa program 

som innovationsprogrammet, vilket leder till att de generellt borde ha ett lägre motstånd till 

förändring redan innan de tar till sig kunskap om området. Studien visar inget samband 

eftersom det inte var vad studien mätte, framtida studier kan testa om förändringsbenägenhet 

har någon påverkan på val av högre utbildning. Studien visade däremot att lärarna på 

innovationsprogrammet är den gruppen som har det minsta motståndet till förändring vilket 

kan tolkas som ett bevis på att de individer som har mer kunskap är mer benägna till 

förändring. 
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Bilagor 
Nedan är 18 tabeller som visar medelvärdet av allas svar på frågorna 1 till 17 (tabell 6 till 22) 

på en skala från 1 till 6,enligt de kategorier de tillhör. Ett är (strongly disagree), Två 

(disagree), Tre (inclined to disagree), Fyra (inclined to agree), Fem (agree) till Sex (strongly 

agree). Den sista tabellen visar det totala medelvärdet för motstånd. 
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