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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka samband mellan förändringsmotstånd, personlighet och 
arbetstillfredsställelse, och huruvida arbetstillfredsställelse modifierar sambandet mellan 
personlighet och förändringsmotstånd. 102 deltagare besvarade ett frågeformulär innehållande 
61 frågor rörande motstånd till förändring, arbetstillfredsställelse och personlighet. Resultatet 
visade att samband fanns mellan personlighet och förändringsmotstånd såväl som mellan 
personlighet och arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse visade ett unikt samband med 
förändringsmotstånd, men påverkade inte sambandet mellan förändringsmotstånd och 
personlighet. Resultatet visar att neuroticism är den mest avgörande 
personlighetsdimensionen för huruvida en individ motsätter sig förändringar på arbetet. 
Studiens resultat anses viktigt för att skapa en förståelse för individers olika reaktioner i en 
förändringsprocess. 
 
Nyckelord: Förändringsmotstånd, Arbetstillfredsställelse, Personlighet, Arbetspsykologi. 
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Abstract 
 

The aim of the study was to investigate the relationship between resistance to change, 
personalitytraits and worksatisfaction, and whether worksatisfaction modifies the relationship 
between personality and resistance to change. 102 participants answered 61 questions 
regarding their personal attitude towards change, their personalitytraits and their 
worksatisfaction. The result indicated that personality was related to resistance to change as 
well as to worksatisfaction. Worksatisfaction was related to resistance to change but did not 
affect the relationship between personality and resistance to change. The result of this study is 
important to create an understanding for individuals’ different reactions during a situation of 
change.  
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Människan lever idag i förändringens tid. Förändringar på arbetsplatser sker av olika 
anledningar och det är en förutsättning för företag att utvecklas och förändras för att lyckas 
stanna kvar på marknaden (Robbins, 2005). Då förändringar genomförs kan individer reagera 
på olika sätt (Devos, Buelens och Bouckenooghe, 2007). Vissa individer reagerar med att visa 
motstånd, medan andra verkar finna sig i de flesta förändringssituationer (Aamodt, 2006). Det 
finns olika förklaringsmodeller kring varför människor reagerar olika i en 
förändringssituation, däribland de som hävdar att beteendemönster har grund i individens 
personlighet (Robbins, 2005), och att det därmed är denna som påverkar vilken typ av 
reaktion en förändring resulterar i. Fokus i denna studie kommer att ligga på huruvida 
personlighet är den faktor som främst påverkar en människas beteende på arbetsplatsen eller 
om faktorer såsom arbetstillfredsställelse kan påverka hur individens reaktion kommer att se 
ut. 
 
Förändring 
     Anledningen till att organisationer förändras kan vara att organisationen behöver förbättra 
förmågan att anpassa sig till förändringar runtomkring den eller att de anställdas beteende går 
ut över organisationens effektivitet och därför behöver förändras. En organisation måste svara 
på förändringar runt omkring den för att klara sig. Exempelvis om konkurrenter inför nya 
varor eller bättre service, förändringar sker i arbetskraften, ekonomiska kriser, teknologin 
utvecklas, social utveckling, eller om konkurrens och världspolitik förändras, krävs det att 
organisationen anpassar sig (Robbins, 2005). 
     Förändringar kan genomföras på ett flertal olika sätt, Kotter (1996, ref. i Robbins, 2005) 
har tagit fram en åttastegsmodell med syftet att visa hur organisationer på ett bra sätt kan 
genomföra förändringar och få dem accepterade utav sin personal. Modellen togs fram på det 
vis att Kotter (ibid.) listade de vanligaste felen som uppstår då en organisatorisk förändring 
skall genomföras. Felen innebar exempelvis den bristande förmågan att skapa ett behov för 
hur mycket förändringen behövs, misstaget att inte ställa samman en grupp av människor som 
har ansvar för själva förändringsprocessen, att inte tydligt nog framställa visionen av 
förändringen, och att inte avlägsna hinder som kan finnas i vägen för att uppnå visionen. 
Åttastegsmodellen bygger på följande principer; (1) Företagsledningen behöver på ett 
övertygande sätt framställa anledningar till varför förändringen är nödvändig. (2) En grupp av 
människor med tillräcklig makt och kunskap för att genomföra förändringen behöver bildas. 
(3) Förändringen skall präglas av en vision och tydlig planering för att den skall kunna 
genomföras på ett framgångsrikt sätt. (4) Visionen om förändringen skall kommuniceras i 
hela organisationen. (5) Kreativ problemlösningsförmåga och risktagande skall uppmuntras 
under förändringens gång, och alla hinder för förändringen bör avlägsnas. (6) Kortsiktiga mål 
skall utvecklas för att förflytta organisationen mot den nya visionen. (7) Göra justeringar i den 
nya visionen och visa tydligt på förbättringar som sker. (8) Premiera förändringarna genom att 
tydligt visa på sambandet mellan den lyckade förändringen och organisationens framsteg 
(ibid.). Smith (2005) menar att anställdas inställning till förändring är viktig att studera 
eftersom de antingen är lösningen för att åstadkomma effektiv förändring eller det största 
hindret för framgång, helt beroende på vilken inställning de har till förändring.   
     Då Self, Armenakis och Schraeder (2007) undersökte anställdas reaktioner på en 
förändringsprocess, visade resultatet av studien att en anställds uppfattning av en 
organisatorisk förändring som berättigad, var tydligt beroende av i vilken utsträckning den 
anställde känner samhörighet och visar stöd för sin organisation. Även Devos, Buelens och 
Bouckenooghe (2007) som undersökte hur en förändrings innehåll, sammanhang och process 
påverkar anställdas inställning till förändring som berättigad, fann ett samband i form av att ju 
lägre tron på ledningen var desto mindre öppna var personalen till förändring. Devos, Buelens 
och Bouckenooghe (2007) understryker vikten av att ta hänsyn till de individuella skillnader 
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och andra faktorer som präglar en förändringsprocess (ibid.). Förändringsmotstånd är en 
vanlig reaktion inför en förändring, vilket ett flertal studier inom organisationspsykologin har 
visat (Robbins, 2005; McConnel, 2002). 
 
Motstånd 
     Ahrenfelt (2001) definierar motstånd som ”frigjord mental energi uttryckt i ett äkta 
engagemang” (Ahrenfelt, 2001, s.21). Motstånd mot förändring kan vara positivt då det visar 
på en stabilitet i organisationen och i dess personals beteende, en debatt skapas kring den 
förändring som avses ske vilket på sikt ofta resulterar i ännu bättre beslut och större 
förberedelse kring vad som skall hända (Robbins, 2005; Bakka, Fivelsdal, och Lindkvist, 
2002). Avigsidor med motstånd kan vara att det hindrar organisationen ifrån anpassning och 
utveckling (Robbins, 2005). Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2002) menar att motstånd till 
förändring kan uppvisas på olika sätt som genom exempelvis otillräckligt engagemang, dålig 
stämning ibland de anställda, motvilja, önskningar om förflyttning eller till och med om 
uppsägning. Avey, Wernsing och Luthans (2008) gjorde en studie där resultatet visade att 
anställdas generella positiva inställning påverkade individers tendens att motsätta sig 
förändringar på det sätt att ju positivare en individ är desto öppnare är den för förändringar. 
Avey, Wernsing och Luthans (2008) menar därför att positiva anställda kan vara en tillgång 
för företag i förändring.  
     Anledningar till varför individer motsätter sig förändringar kan vara exempelvis 
vanemönster, en känsla av säkerhet och trygghet i det man alltid gjort, ekonomiska faktorer, 
förändringen som ett överrasknings –eller stressmoment. Andra faktorer som kan skapa 
motstånd till förändring kan vara att inte veta vad som skall hända i framtiden eller i sitt 
framtida arbete, känsla av maktlöshet, bristande känsla av tillit eller osäkerhet på sin egen 
kompetens (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2002; Robbins, 2005). Ahrenfelt (2001) menar 
att det finns en generell negativ syn på den ”motsträviga anställde”, men att denna syn kan ses 
som något onyanserad, eftersom senare forskning inom området visat på att motståndet som 
uppstår i en förändringsprocess kan verka både kreativt och nödvändigt i en organisation.     
      Det är enklast för en organisation att hantera förändring då förändringen är öppen och 
omedelbar menar Robbins (2005). Förändringar som döljs och/eller läggs på framtiden kan 
leda till reaktioner hos personalen som byggs på för att slutligen uttryckas i ett motstånd som 
är helt utan proportioner till hur ursprungsförändringen såg ut (Robbins, 2005). McConnel 
(2002) menar att människan visar motstånd till att förändras snarare än till själva 
förändringen som sådan, eftersom en förändring som individer tror helhjärtat på sällan skapar 
en känsla av hjälplöshet eller motstånd såsom en påtvingad förändring kan göra. Människan 
tenderar att känna sig hotad först då andra försöker förändra honom eller henne och den 
trygga tillvaro som upplevs (McConnel, 2002).  
     Ahrenfelt (2001) skriver om ”No change concept” som är en beskrivning av de inre 
omedvetna bilder människor har av sig själva och den egna realiteten. Dessa representationer 
resulterar i tankemönster som stärker och argumenterar för att upprätthålla den ”rätta” 
verkligheten och motsätta sig förändringar. ”No change concept” är ett mönster av försvar och 
motstånd som kan visas utåt på flera olika sätt, och människan har en inneboende stabilitet 
och uthållighet som förändringar har svårt att rå på (Ahrenfelt, 2001).  
     Kotter och Schlesinger (1979, ref. i Robbins, 2005) har tagit fram sex strategier för att 
undkomma motståndet till förändring hos individer som ser ut enligt följande: (1)Utbildning 
och kommunikation; Att kommunicera med de anställda inför en kommande förändring kan 
underlätta på det sätt att de anställda ser orsakerna till, och logiken i, förändringssituationen. 
Genom kommunikation minskas risken för missförstånd och därmed även risken för 
motstånd. (2) Deltagande; att låta anställda delta i förändringsprocessen gör det svårare för 
dem att motsätta sig beslut som de själva tagit del av och beslutat om. (3) Skapa möjligheter 
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och stöd; När anställda oroar sig inför en förändring är det viktigt att erbjuda stöd, terapi eller 
utbildning inom nya områden för att underlätta förändringsprocessen. (4) Förhandling; För att 
minska motståndet kan de anställda erbjudas någonting i utbyte mot att de går med på 
förändringen. Att erbjudas en belöning, eller något annat av värde kan resultera i att 
motståndet minskar hos den anställde. (5) Manipulation och kooptation; Manipulation handlar 
om att framställa förändringen mer attraktiv för de anställda eller att undanhålla icke önskvärd 
information. Hot om nedskärningar eller varsel är också exempel på manipulation. Kooptation 
är en kombination av deltagande och manipulation där de som motsätter sig en förändring 
mest, de så kallade ”ledarna” av motståndet, elimineras genom att ge dem visst mån av ansvar 
i förändringsprocessen. (6) Tvång; Motstånd till förändring kan även lindras genom att hota 
eller tvinga de som motsätter sig till att förändras. Exempel på detta kan vara hot om 
neddragning av förmåner, förflyttning och/eller dåliga referenser. Denna modell bekräftas av 
Carnall (1990, ref. i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2002) som tagit fram en annan modell 
med syftet att hantera det motstånd som förändringsprocesser kan bära med sig. Modellen 
bekräftar vikten av exempelvis utbildning, kommunikation och deltagande. Den senare 
modellen bortser däremot helt från strategierna manipulation och tvång, men lägger mer vikt 
vid betydelsen av tillit och styrkande av personalens självbild.  
Carnall (1990, ref. i Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2002; Aamodt, 2006) menar att motståndet 
till en förändring hos en individ kan beskrivas genom fem olika faser: 

• Förnekande; I detta stadie övertygar individen sig själv om att det sätt den alltid 
arbetat på är det bästa, och försöker hitta anledningar till varför ett nytt sätt att arbeta 
aldrig kommer att fungera. 

•  Försvar; Individen hamnar i en försvarsställning då den inser att en förändring skall 
ske, och försöker rättfärdiga det sätt den arbetar på. Beteendet grundas i att individen 
uppfattat att organisationen indirekt talar om att det individen gjort tidigare var dåligt 
och att detta är anledningen till förändringen.  

• Att överge; Individen inser att den blir tvungen att förändra sig med organisationen. 
Här börjar den anställde att acceptera att förändringen är den nya verkligheten. 

• Anpassning; I detta stadie börjar den individen att anpassa sig efter förändringen och 
börjar kanske arbeta på nya sätt. Detta stadie tar längst tid att komma igenom och tar 
mycket energi av de anställda. Vanligt i detta stadie är att individer ofta känner ilska 
och irritation.  

• Internalisering; I detta stadie har individen accepterat den nya situationen och kan 
börja arbeta med nytt intresse och engagemang.  

Oreg (2003) har utvecklat ett mätinstrument för att mäta förändringsmotstånd på arbetsplatsen 
och använder frågor indelade i de fyra kategorierna (1) rutinsökande, vilket mäter i vilken 
utsträckning en individ söker rutiner och stabilitet i sin omgivning. (2) Emotionella reaktioner 
mäter i vilken utsträckning individer känner sig obekväma i förändringssituationer. (3) 
Kortsiktigt fokus är en kategori som mäter huruvida en individ håller fast vid kortsiktiga 
föreställningar snarare än att ta hänsyn till de eventuella positiva konsekvenser som en 
förändring kan föra med sig i ett mer långsiktigt perspektiv. (4) Kognitiv stabilitet står för 
envishet och en oförmåga att se till alternativa förslag och resultat som en förändring kan 
medföra.  
 
Personlighet och förändring 
     Ingen människa reagerar likadant på en förändring, och att detta faktum är viktigt att vara 
medveten om i en förändringssituation har uttryckts av tidigare forskare (Devos, Buelens och 
Bouckenooghe, 2007). En faktor som kan påverka hur stort förändringsmotståndet är hos en 
individ är personligheten, vilket innebär de psykologiska egenskaper som avgör hur individen 
på ett individuellt och unikt sätt anpassar sig efter sin omgivning. Dessa psykologiska 
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egenskaper bidrar också till en individs tydliga och varaktiga mönster av beteende, tankar och 
känslor (Larsen och Buss, 2002; Robbins, 2005). Personlighet kan betraktas som resultatet av 
alla de faktorer som påverkar hur en individ reagerar och interagerar med sin omgivning 
(Robbins, 2005). Rydén och Stenström (2000) beskriver personligheten som tvådimensionell 
med en ”insida” och en ”utsida”. Det som kan observeras av andra människor i form av 
beteende och reaktioner är det som kallas ”utsidan” av personligheten, men för att kunna se 
hela personligheten behöver individens ”insida” också inkluderas, det vill säga individens 
tankar, känslor och upplevelser. Rydén och Stenström (2000) menar att beteende och 
sinnesstämning är variabelt medan upplevelsen av jaget, det vill säga ”insidan” är 
kontinuerligt.   
     Under 1980- talet utvecklade McCrae och Costa en personlighetsteori; femfaktorteorin, där 
de antog att fem grundläggande dimensioner ligger till grund för, och inkluderar de 
utmärkande delarna av personligheten. Denna femfaktorsteori bygger på enkla enheter i 
personligheten som vanliga människor använder i sitt dagliga språk för att beskriva varandra 
och varandras personligheter. De fem dimensionerna inom teorin, som kom att kallas för The 
Big Five, mäts på en skala från låga till höga värden (Pervin, Cervone och John, 2005). De 
fem dimensionerna/egenskaperna i Big five är: (1) öppenhet för erfarenheter. Dimensionen 
mäter individens sökande efter- och vilja att utforska det okända, det finns ett intresse och en 
fascination hos individen för nya erfarenheter. Individer med höga värden inom dimensionen 
öppenhet är ofta kreativa och nyfikna samtidigt som de med låga värden betraktas som 
konventionella, ”nära jorden individer” som finner trygghet inom familjen (Pervin, Cervone 
och John, 2005). (2) Dimensionen samvetsgrannhet mäter individers pålitlighet. Individer 
med höga värden i dimensionen karakteriseras som pålitliga, plikttrogna, organiserade och 
envisa medan individer med låga värden inom denna dimension ofta är lättdistraherade, 
oorganiserade och opålitliga. (3) Dimensionen neuroticism, eller emotionell instabilitet som 
den också kallas, mäter individens emotionella stabilitet och identifierar individens 
benägenhet till psykologisk ohälsa. Individer med höga värden inom dimensionen är ofta 
nervösa, oroliga, emotionella, osäkra, deprimerade, och pessimistiska. Det är större risk att 
neurotiska människor bedömer en situation som stressfull än icke neurotiska människor, de 
med låga värden tenderar att vara lugna, avslappnade och tillfreds (Robbins, 2005; Pervin, 
Cervone och John, 2005; Aamodt, 2006). (4) Trevlighet handlar om hur en individ tenderar att 
ta hänsyn till andra människor. Människor med höga värden inom dimensionen är ofta 
samarbetsvilliga och tillförlitliga. Människor med låga värden i trevlighet är ofta kalla, 
fientliga och otrevliga. (5) Dimensionen extroversion mäter hur bekväm individen är i relation 
med andra människor. Extroverta människor är individer som trivs med andra människor, de 
är självsäkra och sociala. Motsatsen introvert, innebär att vara reserverad, blyg och tyst 
(ibid.).  
     Då Tokar, Fischer och Subich (1998) genomförde en metastudie av sambandet mellan de 
två faktorerna personlighet och beteende inom arbetet kom de fram till att de tre mest 
framträdande personlighetsdimensionerna ur Big Five som associerades med yrkesmässigt 
beteende var neuroticism, samvetsgrannhet och extroversion. Vakola, Tsaousis och Nikolaou 
(2003) genomförde en studie med syftet att undersöka attityder till organisatorisk förändring i 
förhållande till personlighetsdimensionerna i Big Five. Signifikanta resultat visades på 
dimensionerna öppenhet, samvetsgrannhet, trevlighet och extroversion, som visade positiva 
samband till positiv inställning till förändring; ju högre värden i dimensionerna, desto mer 
positiv inställning till förändring. Ett negativt samband visades mellan neuroticism och positiv 
attityd till förändring; ju högre värde i neuroticism desto mer negativ attityd till förändring 
(Vakola, Tsaousis och Nikolaou 2003). Celnar (1999) undersökte personlighet i förhållande 
till förändringsmotstånd och använde sig av personlighetsdimensionerna öppenhet, trevlighet 
och neuroticism. Celnar (1999) kom fram till att en individs personlighet kan förutspå i vilken 



5 

mån personen motsätter sig förändringar. De signifikanta resultaten visade att personer med 
höga värden i personlighetsdimensionen öppenhet visade sitt motstånd mer öppet (om de 
visade motstånd) och klagade mer än vad personer med låga värden i öppenhet gjorde. Oreg 
med kollegor (2008) undersökte sambanden mellan fyra kategorier av förändringsmotstånd; 
rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv stabilitet, i förhållande till 
personlighetsdimensionerna i Big Five. Resultatet visade att ju högre värden en individ hade i 
neuroticism, desto högre motstånd i form av rutinsökande, emotionella reaktioner och 
kortsiktigt fokus visade individen. Ju högre värden en individ hade i öppenhet, desto mindre 
motstånd i form av rutinsökande visade individen. Inga av de andra kategorierna hade 
signifikanta samband med dimensionen öppenhet. Oreg med kollegor (2008) fann inga 
signifikanta samband mellan förändringsmotstånd och samvetsgrannhet. 
 
Arbetstillfredsställelse  
     Oreg har förutom att studera förändringsmotstånd och personlighet (2008) även studerat 
förändringsmotstånd i förhållande till arbetstillfredsställelse (2006), och resultatet visade en 
negativ korrelation mellan alla komponenter inom förändringsmotstånd och 
arbetstillfredsställelse. Då mycket forskning var för sig visat på olika samband mellan 
personlighet, förändringsmotstånd och arbetstillfredsställelse (Vakola, Tsaousis,Nikolaou, 
2003; Celnar, 1999; Oreg 2006, 2008), anser författarna till denna studie att det är viktigt att i 
samma studie studera sambandet mellan alla tre, vilket vore intressant för att utreda huruvida 
arbetstillfredsställelse modifierar eventuella samband mellan personlighet och 
förändringsmotstånd.  
     Robbins (2005) definierar arbetstillfredsställelse som den samling av känslor som en 
individ upplever i sitt arbete, och definierar arbetstillfredsställelse som en attityd snarare än 
ett beteende. Robbins (2005) menar att arbetstillfredsställelse är en viktig faktor att ta hänsyn 
till, främst för att forskning har visat på starka samband mellan trivsel på arbetet och många 
andra faktorer gällande arbetsrelaterat beteende och uppträdande. Robbins (2005) menar att 
arbetstillfredsställelse är viktigt att ta hänsyn till på grund av begreppets vida innebörd; 
förutom att trivas med de faktiska arbetsuppgifterna, krävs att individen följer de principer 
och föreskrifter som gäller för företaget, och att den försöker uppnå de mål som företaget satt 
upp. Även en god relation med medarbetare och chefer är avgörande för en individs 
arbetstillfredsställelse. Robbins (2005) menar att arbetstillfredsställelse är summan av en 
mängd olika faktorer som alla måste samspela för att uppnå just trivsel på arbetet. 
Arbetstillfredsställelse används ofta som ett mått för att mäta psykologisk 
spänning/överansträngning. Cooper, Dewe och O’ Driscoll (2001) skriver att 
arbetstillfredsställelse under åren har mätts på flera olika sätt i många sammanhang, men att 
det ofta benämns som en faktor som inverkar på en människas välmående. Mycket forskning 
visar på att arbetstillfredsställelse och ångest är två viktiga indikatorer på hur människor mår 
generellt (ibid).  
     Då människor inte trivs med sitt arbete kan reaktioner uttryckas på flertal olika sätt menar 
Robbins (2005), som delar in möjliga responser på otrivsel i fyra olika kategorier. (1) Ett 
beteende som liknas vid otrivsel kan resultera i att individen söker efter vägar att lämna 
organisationen, hitta nya arbetsuppgifter eller kanske till och med säga upp sig. (2) Andra 
individer agerar ut och försöker föreslå nya sätt att arbeta på, eller engagerar sig i facklig 
rörelse. Individerna diskuterar ofta med sina kollegor och överordnande för att på så vis 
försöka förbättra villkoren på arbetsplatsen. (3) Det finns även de anställda som är lojala mot 
sitt företag trots att de inte trivs, och mer passivt väntar på att deras förutsättningar skall 
förbättras. Individer med detta beteende tenderar att lita till organisationen och dess ledning 
för att nå de mål som leder till bättre förutsättningar. (4) Den fjärde responstypen handlar om 
individen som förnekar sin egen otrivsel och passivt låter förutsättningarna försämras utan att 
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direkt göra något åt saken. Arbetstillfredsställelse kan kopplas till förändringsmotstånd, 
genom att de faktorer som Kotter och Schlesinger (1979. ref i Robbins, 2005) beskriver som 
anledningar till förändringsmotstånd såsom exempelvis avsaknad av utbildning, 
kommunikation och delaktighet, påminner om de responser som Robbins (2005) ovan 
beskriver då individer uppvisar otrivsel. Författarna till denna studie menar att även Avey, 
Wernsing och Luthans (2008) undersökning, som har visat på att ett positivt beteende på 
arbetsplatsen har betydelse för förändringsmotstånd, kan kopplas till arbetstillfredsställelse. 
Detta på grund av att arbetstillfredsställelse är en grundläggande faktor för positivt beteende 
på arbetet.  
     Hur kan det då komma sig att vissa människor verkar trivas vilket arbete de än har medan 
andra tenderar att aldrig trivas på ett jobb? Och hur kommer det sig att två människor med 
exakt likadana arbetsuppgifter inte trivs i samma utsträckning? Individuella skillnader är 
svaret på båda dessa frågor enligt Aamodt (2006), som skriver att ”individual differences 
theory” förutsätter att individuella skillnader alltid spelar en viss roll i hur en individ trivs på 
sitt jobb helt oberoende andra förutsättningar. Det handlar om en människas tendens att 
generellt trivas med det den gör. Denna teori talar för att vissa människor är nöjda och trivs 
nästan oberoende av vilket jobb de har, medan andra verkar vara missnöjda och känna otrivsel 
i det mesta.  
     Judge och Bono (2001) har i en metaanalys visat att arbetstillfredsställelse korrelerar 
negativt med neuroticism och positivt med extroversion. De menar att mindre tydliga resultat 
visats på dimensionerna samvetsgrannhet och trevlighet, men att samvetsgrannhet 
tillsammans med neuroticism och extroversion ändå kan användas för att förutspå graden av 
arbetstillfredsställelse, vilket även bekräftas av Mount, Ilies och Johnson (2006). En negativ 
korrelation mellan neuroticism och arbetstillfredsställelse har också visats i en studie av 
Cohrs, Abele och Dette (2006).  
     Wanberg och Banas (2000) undersökte sambandet mellan anställdas förändringsacceptans 
och arbetstillfredsställelse, och studiens resultat visade att låg arbetstillfredsställelse var 
relaterat till en låg grad av förändringsacceptans.  
 
Personlighet, förändringsmotstånd och arbetstillfredsställelse  
     Intressefokus i denna studie kommer att läggas på huruvida relationen mellan personlighet 
och förändringsmotstånd påverkas av arbetstillfredsställelse. Författarna till denna studie 
ställer sig frågan om det kan vara så att personlighet får sin betydelse för förändringsmotstånd 
genom arbetstillfredsställelse, eller om personlighet har ett unikt samband med 
förändringsmotstånd oberoende av arbetstillfredsställelse.  
     De personlighetsdimensioner som valts ut för denna studie är öppenhet, samvetsgrannhet 
och neuroticism. Öppenhet bedömdes av författarna till denna studie vara relaterad till just 
förändringar på grund av de personlighetsegenskaper som ingår i dimensionen såsom 
öppenhet inför nya erfarenheter och nyfikenhet. Öppenhet förväntas därför ha ett samband 
med förändringsmotstånd på det vis att ju högre värde en individ har i dimensionen öppenhet 
desto mindre motstånd visar den till förändring. Samvetsgrannhet valdes på grund av att 
författarna till denna studie ansåg att de egenskaper som innefattas i dimensionen 
samvetsgrannhet, såsom pliktkänsla och pålitlighet, skulle kunna visa på samband med 
förändringsmotstånd och arbetstillfredsställelse. Neuroticism har i tidigare studier visat sig 
vara negativt korrelerad med arbetstillfredsställelse, samt att personer med höga värden i 
neuroticism genom tidigare studier visat sig klara stressfulla situationer, såsom förändringar, 
sämre än de med låga värden. Detta var anledningen till att författarna till denna studie ansåg 
att neuroticism skulle vara intressant att undersöka även i denna studie. 
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Syfte 
     Syftet med följande studie är att undersöka huruvida individers personlighet har samband 
med förändringsmotstånd på arbetsplatsen, samt om personlighet har samband med 
arbetstillfredsställelse. Även sambandet mellan förändringsmotstånd och 
arbetstillfredsställelse kommer att prövas.  
     Syftet är även att undersöka huruvida relationen mellan personlighet och 
förändringsmotstånd påverkas av arbetstillfredsställelse, med avsikt att undersöka om 
personlighet får sin betydelse för förändringsmotstånd genom arbetstillfredsställelse, eller om 
personlighet har ett unikt samband med förändringsmotstånd oberoende av 
arbetstillfredsställelse.  
      
Frågeställningar 

• Finns det samband mellan personlighet och förändringsmotstånd?  
• Finns det samband mellan arbetstillfredsställelse och personlighet? 
• Finns det samband mellan förändringsmotstånd och arbetstillfredsställelse?  
• Påverkar arbetstillfredsställelse sambandet mellan personlighet och 

förändringsmotstånd?  
 

 
Metod 

 
Urval 
     I studien ingår 102 deltagare (N=102) varav 82 är kvinnor och 20 är män. Deltagarnas 
ålder varierar mellan 19 och 63 år, medelåldern var 43 år. Samtliga arbetar på en myndighet i 
södra Sverige. Urvalsmetoden är bekvämlighetsurval kombinerat med tillgänglighetsurval. 
     Ett bortfall med 51.5 % konstaterades, och en anledning till det stora bortfallet kan dels 
vara att uppsatsförfattarna inte närvarade då formuläret fylldes i, och att de anställda hade fått 
direktiv om att de ej fick tillåtelse att fylla i formuläret på arbetstid. Detta resulterade i ett 
tidsintervall som uppstod mellan det att frågeformulären distribuerades till dess att de 
samlades in. Inte heller insamlingen gjordes personligen, vilket kan vara ännu en anledning 
till att bortfallet blev stort. För att minska bortfallet skickades ett mail ut till deltagarna för att 
påminna om den dag och tid formuläret skulle lämnas in. Författarna försökte också vara 
tydliga i den kommunikation som skedde med deltagarna gällande exempelvis frivilligt 
deltagande och konfidentialitet. 
 
Material 
     Undersökningen bygger på en enkät innehållande 61 frågor. På enkätens försättsblad ges 
en beskrivning av hur formuläret fylls i och att deltagarna uppges besvara frågorna så 
uppriktigt och noggrant som möjligt (se bilaga 1). Även etiska förhållningsregler 
presenterades på försättsbladet vilka innebar frivilligt deltagande, att svaren behandlas på så 
sätt att inga svar skulle kunna kopplas till enskild person, och att svaren behandlas 
konfidentiellt. På försättsbladet anges även senaste tid för inlämning av enkäten samt på vilket 
sätt detta skulle ske. Enkäten inleds med två frågor rörande kön och ålder. Följande fråga 
handlar om erfarenhet av förändring på arbetet de senaste två åren som besvarades med hjälp 
av fyra svarsalternativ; 1=min arbetssituation har inte förändrats, 2=Någon gång, 3=Några 
gånger, 4=Flera gånger. Följande fem frågor är påståenden som rör deltagarens 
arbetstillfredsställelse, som besvaras med hjälp av fem svarsalternativ. Frågorna är direkt 
översatta av uppsatsförfattarna ifrån Judge med kollegor (2001, ref. i Landy och Conte, 2007).  
Nästföljande 17 frågor mäter den personliga inställningen till förändring. Frågorna är direkt 
översatta av uppsatsförfattarna ifrån Oregs (2003) ”resistance to change scale” som även är 
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internationellt testad (Oreg et al, 2008). Frågorna som mäter förändringsmotstånd är även 
uppdelade i fyra avsnitt. De fem första frågorna behandlar rutinsökande, fråga 6 till 9 
behandlar emotionella reaktioner, fråga 10-13 behandlar kortsiktigt fokus och fråga 14 till 17 
behandlar kognitiv stabilitet. Såväl de enskilda kategorierna samt totalsumman av de fyra 
kategorierna har mätts i tidigare studier (Oreg, et al, 2008), och kommer att mätas på samma 
sätt i denna studie. 
     De sista 36 frågorna behandlar deltagarnas personlighet utifrån The Big Five, och även 
dessa besvaras med hjälp av fem svarsalternativ. Frågorna som använts är direkt tagna ur en 
förkortad version av NEO-PI (Costa och McCrae, 1992). De dimensioner ur The Big Five 
som mäts är öppenhet, samvetsgrannhet och neuroticism. De fem svarsalternativ som använts 
för att besvara frågorna rörande arbetstrivsel, förändringsmotstånd och personlighet är: 
1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer inte, 3=Varken eller, 4=Instämmer, 5=Instämmer helt 
och hållet.  
     Ett högt värde i frågorna som tillhör avsnittet arbetstillfredsställelse innebar en hög 
arbetstillfredsställelse. Ett högt värde i frågorna som tillhör avsnittet förändringsmotstånd 
innebar högt motstånd till förändring. Ett högt värde i frågorna som tillhörde personlighet 
innebar ett högt värde för respektive personlighetsdimension.  
 
Procedur 
     En form av pilotstudie utfördes på tre personer innan formulären delades ut för att 
kontrollera frågornas översättning från engelska till svenska. Pilotstudien ledde inte till några 
förändringar av frågorna. 
     Innan uppsatsförfattarna kom till deltagarnas arbetsplats skickades ett mail ut till samtliga 
210 anställda inom myndigheten där en kort presentation om studien samt uppsatsförfattarna 
gjordes. I mailet förklarades även att samtliga som arbetade på myndigheten skulle få tilldelat 
sig ett frågeformulär och under vilken dag och tid detta skulle ske. Tid för inlämning, frivilligt 
deltagande, konfidentialitet och information om vad studien skulle användas till beskrevs i 
mailet samt på enkätens försättsblad. Uppsatsförfattarna delade personligen ut frågeformuläret 
genom att lägga ett formulär på respektive skrivbord på arbetsplatsen. Personlig kontakt 
gjordes ej med samtliga deltagare då alla ej var på plats vid tiden för utdelandet av 
frågeformuläret. Dagen före insamling av formuläret skickades ytterligare ett mail ut som en 
påminnelse om vid vilken tid uppsatsförfattarna skulle samla in enkäten. Insamling av enkäten 
skedde genom att uppsatsförfattarna placerade ut lådor på respektive avdelning av 
arbetsplatsen där deltagarna lämnade sina ifyllda formulär. 
 
Analys 
     Enkäten analyseras med hjälp av SPSS. 
     Pearson’s R korrelations koefficient används för att undersöka om samband finns mellan 
de olika variablerna personlighet, förändringsmotstånd, arbetstillfredsställelse och erfarenhet 
av förändring på arbetsplatsen. Pearson’s R korrelations koefficient användes även för att 
undersöka sambandet mellan personlighetsdimensionerna och de olika kategorierna inom 
förändringsmotstånd. Genom linjär regressionsanalys beräknades prediktorerna, det vill säga 
personlighet och arbetstillfredsställelses sammanlagda förmåga att förklara variationen i 
förändringsmotstånd. Den andra funktionen hos regressionsanalysen är att undersöka 
respektive prediktors unika bidrag till variationen i förändringsmotstånd, vilket gör det 
möjligt att undersöka arbetstillfredsställelses påverkan på sambandet mellan personlighet och 
förändringsmotstånd. 
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Resultat 
 
     Samband mellan personlighetsdimensionerna neuroticism, öppenhet, samvetsgrannhet, 
arbetstillfredsställelse och de sammanlagda kategorierna av förändringsmotstånd.  
     Tabell 1 visar korrelationerna för respektive testad variabel. En signifikant negativ 
korrelation finns mellan arbetstillfredsställelse och förändringsmotstånd, som visar att ju 
mindre en individ trivs på sin arbetsplats desto mer motstånd känner individen inför 
förändringar. En signifikant positiv korrelation finns mellan neuroticism och 
förändringsmotstånd, som visar att ju högre värde individen har inom dimensionen 
neuroticism desto mer tenderar individen att motsätta sig förändring på arbetsplatsen. 
Neuroticism visar även en negativ korrelation med arbetstillfredsställelse; ju högre värde 
individen har i neuroticism desto mindre trivs individen på sin arbetsplats. 
     Personlighetsdimensionen öppenhet korrelerar signifikant negativt till 
förändringsmotstånd. Ju högre värden en individ har i dimensionen öppenhet desto mindre 
motstånd känner individen inför förändringar.  
     Personlighetsdimensionen samvetsgrannhet korrelerar signifikant negativt med 
förändringsmotstånd. Ju högre värden en individ har i dimensionen samvetsgrannhet desto 
mindre motstånd känner individen inför förändring. Samvetsgrannhet har en positiv 
signifikant korrelation med arbetstillfredsställelse, som visar att ju högre värde en individ har 
i dimensionen samvetsgrannhet desto bättre trivs individen på sin arbetsplats. 
Samvetsgrannhet visar även en negativ signifikant korrelation med personlighetsdimensionen 
neuroticism. Ju högre värde i samvetsgrannhet desto lägre i neuroticism.  
      
Tabell 1. Samband mellan personlighet, arbetstillfredsställelse och de sammanlagda kategorierna av 
förändringsmotstånd. (n=102) 

variabler                   M                   AT                   N                  Ö                  S                 

1. Förändringsmotstånd (M)           -    
2. Arbetstillfredställselse (AT)       -.369***          - 
4. Neuroticism (N)      .547***          -.368***         - 
5. Öppenhet (Ö)                              -.265**             .040               -.029               - 
6. Samvetsgrannhet (S)                   -.422***           .257*             -.515***          .060            - 
*p<.05,  **p<.01, ***p<.001 
 
Tabell 2 visar korrelationer för respektive testad variabel då förändringsmotstånd är uppdelad 
i rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv stabilitet. Neuroticism 
korrelerar signifikant positivt med alla de fyra kategorierna, vilket även i denna korrelation 
visar att individer med höga värden i neuroticism motsätter sig förändringar i högre grad än de 
med låga värden.  
     Öppenhet korrelerar signifikant negativt med de två kategorierna rutinsökande och 
kognitiv stabilitet. Kategorierna emotionella reaktioner och kortsiktigt fokus visade dock inte 
på några signifikanta samband med öppenhet.  
     Samvetsgrannhet korrelerar signifikant negativt med rutinsökande, emotionella reaktioner 
och kortsiktigt fokus, men ingen signifikant korrelation kunde uppvisas mellan 
samvetsgrannhet och kognitiv stabilitet.  
     Arbetstillfredsställelse korrelerar  signifikant negativt med rutinsökande, emotionella 
reaktioner och kortsiktigt fokus, men ingen signifikant korrelation kunde uppvisas mellan 
arbetstillfredsställelse och kognitiv stabilitet.  
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Tabell 2. Samband mellan de fyra kategorierna av motstånd och personlighet och arbetstillfredsställelse 
(n=102) (N = neuroticism, Ö = öppenhet, S = samvetsgrannhet, A = arbetstillfredsställelse) 
Variabler                 N                Ö  S                  A                     

Rutinsökande               .456***     -.309**      -.374***        -.211*              
Emotionella reaktioner              .482***     -.166          -.329***        -.409***           
Kortsiktigt fokus              .569***     -.194          -.450***        -.323***           
Kognitiv stabilitet              .263**       -.207*        -.178              -.134                 
*p<.05,  **p<.01, ***p<.001 
 
Tabell 3 visar den linjära regressionsanalysen mellan de oberoende variablerna 
arbetstillfredsställelse, neuroticism, öppenhet och samvetsgrannhet och den beroende 
variabeln förändringsmotstånd. Samtliga prediktorer förutom samvetsgrannhet har ett 
signifikant samband med förändringsmotstånd. Tabellen visar att den prediktor som hade 
mest påverkan på förändringsmotstånd var neuroticism (beta=.376, p=.001). Den prediktor 
som påverkade beroende variabeln näst mest var öppenhet (beta=-.229, p=.007). Därefter 
kommer prediktorn arbetstillfredsställelse (beta=-.182, p=.042). Regressionsanalysen visar att 
36% (R2=.361) av variationen i variabeln förändringsmotstånd kan förklaras av personlighet 
och arbetstillfredsställelse.  
    Regressionsanalysen visar att personlighetsdimensionerna neuroticism och öppenhet 
påverkar huruvida individer tenderar att motsätta sig förändringar. Individer med höga värden 
i neuroticism motsätter sig förändringar i högre grad än de med låga värden. De med låga 
värden i dimensionen öppenhet motsätter sig förändringar i högre grad än de med höga 
värden. Även prediktorn arbetstillfredsställelse påverkar huruvida individer tenderar att 
motsätta sig förändringar på det sätt att individer med låg arbetstillfredsställelse tenderar att i 
högre grad än de med hög arbetstillfredsställelse motsätta sig förändringar på arbetet.  
 
Tabell 3. Resultat av linjär regressionsanalys med förändringsmotstånd som beroende variabel.   
Prediktorer          Beta               t  p 
Arbetstillfredsställelse         -.182*              -2.059  0.042 
Neuroticism           .376***               3.758  0.000 
Öppenhet          -.229**              -2.780  0.007 
Samvetsgrannhet         -.171              -1.782  0.078 
F                                   14.28***                  -     - 
Adjusted R2              .361                  -     - 
*=p<.05,  **=p<.01, ***=p<.001 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida individers personlighet hade 
samband med förändringsmotstånd på arbetsplatsen, samt om personlighet hade samband med 
arbetstillfredsställelse. Även sambandet mellan förändringsmotstånd och 
arbetstillfredsställelse har prövats.  
Syftet var även att undersöka huruvida relationen mellan personlighet och 
förändringsmotstånd påverkades av arbetstillfredsställelse, med avsikt att undersöka om 
personlighet fick sin betydelse för förändringsmotstånd genom arbetstillfredsställelse, eller 
om personlighet hade ett unikt samband med förändringsmotstånd oberoende av 
arbetstillfredsställelse.  
 
Förändringsmotstånd 
     Korrelationen mellan arbetstillfredsställelse och förändringsmotstånd visade att 
medarbetare med låg arbetstillfredsställelse tenderade att i högre grad än de som trivdes med 
sitt arbete motsätta sig förändringar på arbetsplatsen. Detta resultat går i linje med Wanberg 
och Banas (2000) och Oregs (2006) studier som visade att individer med låg 
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arbetstillfredsställelse har svårare att acceptera och anpassa sig till förändringar. Då 
korrelationen gjordes mellan arbetstillfredsställelse och förändringsmotstånd uppdelat i de 
fyra kategorierna rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv 
stabilitet visades även här ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och alla 
kategorier utom kognitiv stabilitet. Detta innebär att individer som sällan ändrar sina planer 
och har fasta åsikter över tid inte visar på något signifikant samband med 
arbetstillfredsställelse. Individer som däremot föredrar rutin framför förändringar, reagerar 
emotionellt i förändringssituationer och som inte ser förändringar ur ett helhetsperspektiv 
tenderar att känna låg arbetstillfredsställelse. Sambanden för respektive underdimension av 
förändringsmotstånd skiljer sig inte nämnvärt från de korrelationer som gjorts på hela 
dimensionen förändringsmotstånd mot arbetstillfredsställelse. Resultatet skulle kunna 
förklaras genom de känslor som uppstår då en individ inte trivs på sin arbetsplats, då 
förändringssituationer, utifrån hög otrivsel, tenderar att uppfattas mer negativt än då individen 
trivs. Individen kan antingen se förändringen som något positivt som kanske kan förbättra 
situationen och indirekt den egna arbetstillfredsställelsen, men den kan också uppfattas som 
ytterligare en negativ faktor som förstärks i samband med en hög grad av otrivsel.  
  
Neuroticism 
     Korrelationen mellan neuroticism och förändringsmotstånd visade att människor med höga 
värden i neuroticism tenderar att i högre grad motsätta sig förändringar än de människor med 
låga värden, ett resultat som går helt i linje med Vakola Tsaousis och Nikolaous (2003) 
resultat. Då korrelationen gjordes mellan neuroticism och förändringsmotstånd uppdelat i de 
fyra kategorierna rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv 
stabilitet, visades även här ett signifikant positivt samband mellan neuroticism och alla 
kategorier av förändringsmotstånd. Detta resultat innebär att de individer som föredrar rutin 
framför förändringar, reagerar emotionellt i förändringssituationer, inte ser förändringar ur ett 
helhetsperspektiv och sällan ändrar sina planer är individer med höga värden i 
personlighetsdimensionen neuroticism. Resultatet går i linje med Oreg med kollegors (2008) 
studie. Sambandet mellan neuroticism och förändringsmotstånd kan förklaras genom de 
personlighetsegenskaper som karakteriserar en person med höga värden i neuroticism såsom 
oro, osäkerhet och pessimism. Präglas en individ av dessa egenskaper i sitt arbete resulterar 
detta i ett större motstånd till förändringar, då de även är mer känsliga för stress, en reaktion 
som förändringar ofta skapar (Robbins, 2005; Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2002). 
Individer med låga värden i neuroticism kännetecknas däremot av lugn, en stabilitet som 
resulterar i att de bättre handskas med stressfulla situationer (Aamodt, 2006; Robbins, 2005). 
Hur individer hanterar stressfulla situationer borde visa sig i en förändringssituation, något 
som författarna till denna studie menar att föreliggande resultat visar.  
     Korrelationen mellan neuroticism och arbetstillfredsställelse visar att de med låga värden i 
neuroticism tenderar att trivas bättre på sin arbetsplats än de med höga värden. Sambandet 
mellan arbetstillfredsställelse och neuroticism stöder Judge och Bonos (2001) tidigare 
redovisade metaanalys, som påvisade en negativ korrelation mellan arbetstillfredsställelse och 
personlighetsdimensionen neuroticism. Detta samband bekräftas även av Cohrs, Abele och 
Dette (2006) och Mount, Ilies och Johnson (2006). Cooper, Dewe och O´Driscoll (2001) 
menar att otrivsel kan ha samband med ångest vilket även är en av de komponenter som finns 
inom dimensionen neuroticism, detta menar författarna kan förklara den negativa korrelation 
denna studie fann mellan neuroticism och arbetstillfredsställelse. 
 
Öppenhet      
     Korrelationen mellan öppenhet och förändringsmotstånd visar att de individer som har 
höga värden i dimensionen öppenhet känner mindre motstånd till förändringar på 



12 

arbetsplatsen, vilket styrker tidigare forskning gjord på området (Vakola, Tsaousis och 
Nikolaou, 2003). Då korrelationen gjordes mellan öppenhet och förändringsmotstånd uppdelat 
i de fyra kategorierna rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv 
stabilitet visades här ett negativt samband mellan öppenhet och rutinsökande och kognitiv 
stabilitet. Detta innebär att individer som föredrar rutin framför förändringar och sällan ändrar 
sina planer tenderar att ha låga värden i dimensionen öppenhet. För kategorierna emotionella 
reaktioner och kortsiktigt fokus visades inga signifikanta samband med öppenhet. Resultatet 
är inte överraskande med tanke på att människor med höga värden i öppenhet enligt Pervin, 
Cervone och John (2005), karakteriseras av ett intresse för nya erfarenheter. Resultatet går i 
viss mån i linje med Oreg med kollegors (2008) studie som även den visade på ett negativt 
samband mellan öppenhet och rutinsökande. 
     Dimensionen öppenhet visade inga ytterligare samband med någon av de andra testade 
faktorerna. Gällande arbetstillfredsställelse i relation till öppenhet hade författarna väntat sig 
ett samband mellan höga värden i öppenhet och hög arbetstillfredsställelse på grund av att 
myndigheten där undersökningen utfördes nyligen genomgått stora förändringar, vilket är 
något som engagerar personer med höga värden i öppenhet. Förändringarna kunde förväntas 
påverka individer med höga värden i öppenhet att trivas på sitt arbete utifrån beskrivningen av 
deras personlighetsegenskaper, exempelvis intresse för nya erfarenheter, nyfikenhet och 
kreativitet (Pervin, Cervone och John, 2005).  
      
Samvetsgrannhet       
     Studien visade på negativ korrelation mellan samvetsgrannhet och förändringsmotstånd, ju 
högre värden en individ har i samvetsgrannhet desto mindre motsätter sig individen 
förändringar, detta resultat går i linje med tidigare forskningsresultat (Vakola, Tsaousis och 
Nikolaou, 2003.). Samvetsgranna människor karakteriseras ofta som plikttrogna och pålitliga 
(Pervin, Cervone och John, 2005), och det skulle kunna vara så att individer med höga värden 
i samvetsgrannhet tenderar att stödja förändringar, mest på grund av pliktkänsla eller av 
lojalitet till sin organisation. Paralleller skulle då kunna dras mellan detta resonemang och den 
studie Self, Armenakis och Schraeder (2007) gjorde då de kom fram till att reaktionerna som 
följer på en förändringsprocess var tydligt beroende av i vilken grad en individ känner stöd 
och samhörighet med sin organisation.    
     Då korrelationen gjordes mellan samvetsgrannhet och förändringsmotstånd uppdelat i de 
fyra kategorierna rutinsökande, emotionella reaktioner, kortsiktigt fokus och kognitiv 
stabilitet, visades även här ett negativt samband mellan samvetsgrannhet och alla kategorier 
utom kognitiv stabilitet. Detta innebär att individer som sällan ändrar sina planer eller har 
fasta åsikter över tid inte visar på något signifikant samband med samvetsgrannhet. Individer 
som däremot föredrar rutin framför förändringar, reagerar emotionellt i förändringssituationer 
och som inte ser förändringar ur ett helhetsperspektiv tenderar att ha låga värden i 
samvetsgrannhet. Detta resultat går inte i linje med Oreg med kollegors (2008) studie som inte 
fann några signifikanta samband mellan samvetsgrannhet och någon av de fyra kategorierna 
av förändringsmotstånd.  
     Korrelationen mellan samvetsgrannhet och arbetstillfredsställelse visar att de som har höga 
värden i samvetsgrannhet tenderar att trivas bättre på sitt arbete än de med låga värden. Enligt 
Judge och Bono (2001) har tidigare forskning på samvetsgrannhet och arbetstillfredsställelse 
visat endast på svaga samband. Att denna studies resultat visar på relativt starka samband 
mellan samvetsgrannhet och arbetstillfredsställelse skulle kunna bero på att denna studie är 
utförd på en arbetsplats där plikttrogenhet och pålitlighet spelar en avgörande roll för 
arbetsuppgifterna, då myndighetens arbete är hårt styrt av ett överordnat regelsystem.  
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Arbetstillfredsställelses påverkan på relationen mellan personlighet och förändringsmotstånd 
     För att besvara föreliggande studies frågeställning om huruvida arbetstillfredsställelse 
modifierar sambandet mellan personlighet och förändringsmotstånd gjordes en 
regressionsanalys där varje prediktors unika förklaringsvärde undersöktes. Resultatet av 
regressionsanalysen visade att den mest signifikanta prediktorn för förändringsmotstånd är 
neuroticism. Därefter kom öppenhet, följt av arbetstillfredsställelse. Därmed har denna studie 
visat att vissa personlighetsegenskaper, i detta fall neuroticism och öppenhet, har den största 
inverkan på förändringsmotstånd även när övriga prediktorer kontrolleras, men att 
arbetstillfredsställelse påverkar mer än samvetsgrannhet då de övriga 
personlighetsegenskaperna kontrolleras, och därmed inte kan uteslutas som en moderator för 
förändringsmotstånd.  
     Något författarna till denna studie diskuterat är avsaknaden av samband mellan 
samvetsgrannhet och förändringsmotstånd i regressionsanalysen, då samvetsgrannhet i den 
bivariata korrelationsanalysen hade ett signifikant negativt samband med förändringsmotstånd 
(-.422). Författarna har diskuterat vilken av de andra prediktorerna som skulle ha kunnat 
påverka sambandet mellan samvetsgrannhet och förändringsmotstånd och resonerat kring 
möjligheten att neuroticism är den prediktor som kan vara orsaken till det ursprungliga 
sambandet. Anledningen till detta skulle kunna vara den negativa korrelation som fanns 
mellan neuroticism och samvetsgrannhet i den bivariata korrelationen (-.515).  
 
Studiens begränsningar 
     Författarna har granskat de frågor som användes för att mäta förändringsmotstånd i denna 
undersökning, och dragit slutsatsen om att frågorna i hög grad påminner om de frågor som 
används för att mäta personlighetsegenskaper, i synnerhet neuroticism. Detta gör att 
författarna ställer sig frågande till huruvida förändringsmotstånd mäts genom personlighet, 
vilket i så fall skulle vara en av anledningarna till de korrelationer som funnits, särskilt mellan 
neuroticism och förändringsmotstånd. För att styrka en eventuell likhet kan sambanden 
mellan neuroticism och arbetstillfredsställelse, och arbetstillfredsställelse och 
förändringsmotstånd jämföras; en likhet i korrelation här skulle styrka antydan om liknande 
frågor. Författarna finner att sambanden mellan neuroticism och arbetstillfredsställelse (-.368) 
och mellan arbetstillfredsställelse och förändringsmotstånd (-.369) är i det närmaste identiska. 
Detta är inget bevis för att frågorna som använts för att mäta förändringsmotstånd skulle vara 
ett mått på neuroticism, men en stark indikator på att så kan vara fallet, vilket även styrks av 
den starka korrelationen (.547) mellan de två variablerna.  
     Gällande studiens bortfall konstaterar författarna att resultatet inte går att generalisera för 
hela populationen. Då de som valt att inte svara avstått av en anledning, en anledning som här 
är omöjlig att förklara, kan det konstateras att de som svarat på något sätt skiljer sig ifrån den 
övriga populationen. Författarna har diskuterat kring att individer valt att avstå på grund av att 
formuläret ej fick besvaras under arbetstid, och att detta skulle kunna vara en huvudanledning 
till det stora bortfallet. 
     Ålder och kön användes inte i några av de utförda testerna, eftersom det inte var relevant 
för att besvara studiens syfte och frågeställningar, men fanns ändå med i formuläret för att 
kunna fastställa populationens medelålder och könstillhörighet.  
     Frågan som behandlade upplevd erfarenhet av förändring under de senaste två åren ströks 
av författarna i efterhand, då författarna bedömde att den skulle ha behövts kombineras med 
en fråga om hur länge varje individ varit anställd inom myndigheten för att visa på ett 
intressant resultat.  
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Sammanfattande diskussion 
     Resultaten av denna studie tyder på att arbetstillfredsställelse har ett visst unikt samband 
med förändringsmotstånd, men visar inte att arbetstillfredsställelse modifierar det samband 
som finns mellan personlighet och förändringsmotstånd. Hade fler faktorer tagits hänsyn till, 
såsom krav och kontroll, stressnivå eller stöd ifrån arbetsgivare som är viktiga faktorer vid 
sidan av arbetstillfredsställelse, kan det diskuteras huruvida sambandet mellan personlighet 
och förändringsmotstånd skulle påverkas och i realiteten innebära att individers personlighet 
inte i så hög grad avgör de reaktioner som uppstår vid en förändring. Möjligheten finns att en 
individ med höga värden i neuroticism som har nära till oro, i lägre grad skulle få utlopp för 
sin oro i en förändringssituation om faktorer som påverkar relationen mellan personlighet och 
förändringsmotstånd identifieras. Författarna bedömer att frågan är viktig, då förändringar är 
något som de flesta människor måste bemöta i sitt arbete. Möjligheten att påverka människors 
personlighet och de egenskaper som avgör deras beteende är inte något alternativ för en 
arbetsgivare, därför anser författarna att andra faktorer, som faktiskt är påverkbara, är viktiga 
att identifiera. I denna studie är den faktor som tagits hänsyn till arbetstillfredsställelse, och en 
hög arbetstillfredsställelse är något som arbetsgivare bör sträva efter för att underlätta för 
individer i en förändringssituation. 
 
Framtida forskning 
     Som uppföljning av föreliggande studie anser författarna att det skulle vara intressant att 
undersöka förhållandet mellan personlighet och förändringsmotstånd med fler moderatorer än 
arbetstillfredsställelse. Detta med syfte att undersöka huruvida korrelationen mellan 
personlighet och förändringsmotstånd bibehålls konstant, eller om sambandet skulle påverkas 
ytterligare av andra faktorer.  
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Bilaga 1: 

Undersökning  

Följande frågeformulär innehåller ett antal påståenden uppdelade i tre delar. Del ett innehåller 

påståenden om hur Du trivs på Din arbetsplats. Del två innehåller påståenden som beskriver 

personliga egenskaper och del tre innehåller påståenden rörande Din personliga inställning till 
förändringar. 

De följande påståendena följs av en femgradig svarsskala och Din uppgift är att sätta ett kryss 
i rutan under det svarsalternativ som passar bäst in på Din uppfattning om Dig själv just nu. 

Det är Dina åsikter och känslor som är viktiga för denna studie därför finns inga korrekta svar. 

Vi ber Dig ta ställning till alla påståenden så uppriktigt som möjligt. Resultatet kommer att 

användas till en C-uppsats i psykologi. Deltagandet är frivilligt och Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor eller information kontakta: 

lintor07@hh.se eller tinboc07@hh.se  
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Ålder …………………………… 

Kön:    man  kvinna       

Hur många gånger under de senaste två åren har du upplevt att du genomgått förändringar på 
arbetsplatsen som förändrat din egen arbetssituation? 

Min arbetssituation har inte förändrats 

Någon gång 

Några gånger 

Flera gånger           

 

Arbetstrivsel 

 Instämme
r inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämme
r helt och 

hållet 
1. Jag är nöjd med mitt 

arbete. 
     

2. De flesta dagar känner 
jag mig entusiastisk 
inför mitt jobb. 

     

3.  Varje arbetsdag känns 
som att den aldrig 
skall ta slut. 

     

4. Jag finner stort nöje i 
mitt arbete. 

     

5. Jag anser att mitt jobb 
är ganska tråkigt. 

     

 

Personlig inställning till förändring 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

1. Jag föredrar att vara 
uttråkad framför än att 
bli överraskad. 

     

2. I allmänhet, uppfattar 
jag förändringar som 
något negativt. 

     

3. Jag föredrar en dag 
fylld av rutiner 
framför en dag fylld 
av oväntade händelser. 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

4. Då jag uppfattar min 
vardag som fylld av 
rutiner gör jag allt för 
att försöka hitta på 
nya saker. 

     

5. Jag föredrar att göra 
samma saker som jag 
alltid gjort framför att 
hitta på nya och 
annorlunda saker. 

     

6. Om jag skulle få 
information om att en 
stor förändring skulle 
genomföras på jobbet 
skulle jag troligen 
känna mig stressad. 

     

7. När jag blir 
informerad om att 
mina tidigare planer 
kommer ändras kan 
jag känna mig spänd 
eller nervös. 

     

8. När saker inte går som 
planerat blir jag riktigt 
stressad. 

     

9. Om min chef skulle 
ändra på kriterierna 
för vilka personalen 
blir bedömd, skulle 
jag nog känna mig 
obekväm trots att jag 
innerst inne vet att jag 
gör alldeles tillräckligt 
på jobbet. 

     

10. Jag tycker det är 
riktigt irriterande då 
planer ändras. 

     

11. Ofta kan jag känna 
mig osäker inför 
förändringar, även om 
jag vet att 
förändringarna 
innebär förbättring för 
mig eller min 
situation. 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

12. När någon försöker 
pressa mig till att 
förändra något, 
tenderar jag att 
motsätta mig 
förändringen trots att 
den kanske kan vara 
bra för mig. 

     

13. Ibland kommer jag på 
mig själv med att 
undvika förändringar 
som jag innerst inne 
vet är bra för mig. 

     

14. Jag ändrar mig ofta. 
 

     

15. När jag väl hittat en 
lösning på ett problem 
är chansen liten att jag 
ändrar mig. 

     

16. Jag ändrar mig inte 
speciellt lätt. 

     

17. Mina åsikter är 
väldigt oföränderliga 
över tid. 

     

 

Personliga egenskaper 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

1. Jag är inte en person 
som går och oroar 
mig. 

     

2. Jag tycker inte om att   
slösa tid på 
dagdrömmar. 

     

3. Jag är noga med att 
hålla mina 
tillhörigheter i 
ordning. 

     

4. Jag känner mig ofta 
underlägsen andra 
människor. 

     

 

 Instämmer Instämmer Varken Instämmer Instämmer 
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inte alls inte eller helt och 
hållet 

5. Har jag väl kommit 
på hur saker och ting 
ska göras fortsätter 
jag på samma sätt. 

     

6. Jag är ganska bra på 
att få saker och ting 
klara i tid. 

     

7. När jag känner mig 
mycket stressad är 
jag ibland nära att få 
ett sammanbrott. 

     

8. Jag är fascinerad av 
de mönster som finns 
i konsten och 
naturen. 

     

9. Jag är inte särskilt 
metodisk. 

     

10. Jag känner mig sällan 
ensam eller 
deprimerad. 

     

11. Jag tror att 
studerande bara blir 
förvirrade och 
vilseledda om man 
låter dem lyssna på 
kontroversiella 
personers åsikter. 

     

12. Jag försöker utföra 
alla mina uppgifter 
samvetsgrant. 

     

13. Jag känner mig ofta 
spänd och ”skakis”. 

     

14. Poesi har liten eller 
ingen effekt på mig. 

     

15. Jag har tydliga mål 
och arbetar metodiskt 
för att nå dem. 

     

16. Ibland känner jag 
mig totalt värdelös. 

     

17. Jag provar ofta nya 
och utländska 
maträtter. 

     

18. Jag slösar bort en 
massa tid innan jag 
kommer igång med 
ett nytt arbete. 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

19. Jag känner mig sällan 
rädd och ängslig. 

     

20. Jag lägger sällan 
märke till de känslor 
och stämningar som 
finns i min 
omgivning. 

     

21. Jag arbetar hårt för 
att uppnå mina mål. 

     

22. Jag blir ofta förargad 
på det sätt som folk 
behandlar mig. 

     

23. Jag tycker att man 
bör vända sig till 
religiösa auktoriteter 
när det gäller 
moraliska frågor. 

     

24. När jag åtar mig 
något, kan man alltid 
räkna med att jag 
fullföljer det. 

     

25. Allt för ofta när saker 
och ting går fel, blir 
jag nedslagen och 
känner att jag vill ge 
upp. 

     

26. Ibland när jag läser 
poesi eller tittar på 
konstverk, känner jag 
en rysning eller våg 
av välbehag. 

     

27. Ibland är jag inte så 
pålitlig eller 
tillförlitlig som jag 
borde vara. 

     

28. Jag är sällan ledsen 
eller deprimerad. 

     

29. Jag är inte så 
intresserad av att 
spekulera kring 
universum och 
mänskliga 
förhållanden. 

     

30. Jag är en produktiv 
person som alltid får 
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jobbet klart. 
31. Jag känner mig ofta 

hjälplös och vill att 
någon annan ska lösa 
mina problem. 

     

32. Jag är intellektuellt 
mycket nyfiken. 

     

 

 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Instämmer 
helt och 
hållet 

33. Det känns som om 
jag aldrig kan få 
ordning på saker och 
ting. 

     

34. Ibland har jag skämts 
så mycket att jag bara 
velat gömma mig. 

     

35. Jag sysselsätter mig 
ofta och gärna med 
teorier eller abstrakta 
idéer. 

     

36. Jag strävar efter 
perfektion i allt jag 
gör. 

     

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


