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Proaktivitet innebär att aktivt försöka forma sitt liv och sin miljö. 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka proaktivitet 
utifrån proaktiva människors egna tankar och känslor. Av resul-
tatet på ett proaktivitetstest valdes de sju deltagarna med de högsta 
värdena på proaktivitet ut för intervjuer. Datamaterialet bearbeta-
des sedan med en kombination av deduktiv och induktiv tematisk 
analys. Deltagarna ansåg sig ha en proaktiv disposition; de beskrev 
sig som nyfikna; som entreprenörstyper som stimulerades av 
problemlösning; som envisa; de utgick från målbilder och genom-
gick en mental planeringsfas innan handling; de betonade eget 
ansvar; kontroll var viktigt för dem; och de associerade aktivitet 
med positiva känslor. Dessa teman sammanställdes till en lista 
över sätt att initiera/underlätta proaktiva beteenden. Undersök-
ningen nyanserar bilden av proaktivitet som en egenskap med både 
positiva och negativa aspekter, samt ger exempel på disposi-
tionella, kognitiva och emotionella faktorer som kan tänkas leda 
till initiativtagande beteenden. 

 
 

Många människor minns säkert ett tillfälle då de tagit initiativ till att förändra och 
påverka sin situation. Vissa personer tycks dock vara mer företagsamma än andra; 
personer som är engagerade, som regelbundet genomför projekt, löser problem, säger 
sin åsikt och som i slutändan påverkar och förändrar sin och andras tillvaro. Denna sorts 
”aktiva” beteende kallas proaktivitet (från grekiskans pro, som betyder ”före, framför”, 
och från latinets actus, ”att agera”). Begreppet myntades i början av nittiotalet av två 
professorer i organisationsbeteende vid namn Bateman och Crant (1993). De hade 
inspirerats av socialpsykologen Albert Banduras idéer om det interaktionistiska 
förhållandet mellan människan och hennes omvärld. Bandura menade att världen formar 
människan, och att människan i sin tur kan forma världen (1977). Utifrån detta 
perspektiv ville Bateman och Crant studera människors benägenhet till att aktivt forma 
sitt liv och sin omgivning. Följaktligen genomförde de den första studien som 
fokuserade på proaktivitet, och sedan dess har ett flertal undersökningar gjorts inom 
området (se sid. 3). 
 
Bateman och Crant (1993) definierade proaktivitet som en regelbunden benägenhet till 
att ta initiativ till att förbättra rådande omständigheter eller för att skapa nya sådana; en 
tendens att agera istället för att reagera. De menade att en proaktiv person utmanar de 
rådande förhållandena istället för att anpassa sig. En mindre proaktiv person tar färre 
egna initiativ och anpassar sig eller uthärdar omständigheterna. Proaktiva människor är 
problemlösare som söker efter möjligheter att påverka och förändra och fortsätter 
försöka tills deras ansträngningar har gett resultat. Reaktiva människor uppvisar ett 
omvänt beteendemönster då de ignorerar och missar möjligheter att förändra, eller helt 
enkelt ger upp för tidigt. Till exempel skulle en proaktiv student kunna göra en studie-
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plan, hämta gamla prov och tidigt sätta sig in i litteraturen, söka efter engagerade studie-
kamrater, be om feedback från läraren och ta del i ämnesrådet för att kunna påverka 
kursens utformning och kvalité. En mindre proaktiv student skulle inte vara lika 
benägen till att forma och påverka sina resultat och sin studietid.   
 
Bateman och Crant menade att proaktivitet är ett relativt stabilt personlighetsdrag. De 
var emellertid osäkra på om proaktivitet är en självständig egenskap, eller om det utgör 
en del i mer grundläggande personlighetsdrag. De undersökte därför relationen mellan 
proaktivitet och femfaktormodellen (McCrae & Costa, 1985). Denna modell innehåller 
följande fem personlighetsdrag: utåtvändhet (social, aktivitetsbehov), målmedvetenhet 
(målinriktad, organiserad), öppenhet (för tankar, känslor och nya upplevelser), “vänlig-
het” (hjälpsam, samarbetsvillig) och emotionell stabilitet (känslighet för negativa 
emotioner). Undersökningen visade att det fanns en överlappning mellan proaktivitet 
och utåtvändhet samt målmedvetenhet (Bateman & Crant, 1993). Detta överensstämde 
med Bateman och Crants hypotes att proaktivitet innebar ett visst mått av dessa två 
personlighetsdrag, men att det inte hade någon relation till de tre övriga (öppenhet, 
”vänlighet” eller emotionell känslighet). Resultatet visade också att proaktivitet inte 
hade något samband med ålder, kön, allmän mental förmåga eller arbetslivserfarenhet. 
Sammanfattningsvis indikerade studien att proaktivitet var ett självständigt person-
lighetsdrag, oberoende av nämnda demografiska variabler. Även då proaktivitet till viss 
del överlappade med andra personlighetsdrag, fastslog Bateman och Crant att ”den 
proaktiva personligheten är väsentligt skild från dessa och bör ses som ett unikt 
konstrukt värdigt att undersökas självständigt” (s. 114).     
 
Bateman och Crants initiala studie ledde till ett ökat intresse för proaktivitet, och fler 
undersökningar genomfördes. Resultaten har hittills visat ett positivt samband mellan 
proaktivitet och individuell arbetsprestation (Crant, 1995), karriärmässig framgång 
(Seibert, Crant & Kraimer, 1999), arbetsgrupprestation (Kirkman & Rosen, 1999), 
ledarskap (Crant & Bateman, 2000), entreprenörskap (Crant, 1996; Becherer & Maurer, 
1999, refererade i Crant, 2000), innovation, politiskt vetande och karriärmässigt initiativ 
(Seibert, Crant & Kraimer, 2001) samt motivation till att lära och utveckla kunskaper 
(Major, Turner & Fletcher, 2006).  
 
Sambandet mellan proaktivitet och individuell arbetsprestation uppvisades i en studie 
som undersökte 131 mäklares arbetsprestationer under nio månader (Crant, 1995). 
Arbetsprestation var operationaliserat som antal sålda hus och andel provision. Efter att 
ha kontrollerat för erfarenhet, allmän mental förmåga, målmedvetenhet och utåtvändhet, 
samt social önskvärdhet, förklarade proaktivitet 8 procent av variationen i mäklarnas 
arbetsprestation. Crant menade att en möjlig förklaring kunde vara att de proaktiva 
mäklarna effektivt påverkade och styrde sin säljmiljö, till exempel genom att fokusera 
på den mest lukrativa bostadsmarknaden och nätverka regelbundet för att hitta nya 
kunder.  
 

En annan studie visade att proaktivitet predicerade både subjektivt och objektivt 
bedömd karriärmässig framgång (Seibert et al., 1999). Nästan femhundra anställda från 
olika yrken och organisationer undersöktes gällande deras grad av proaktivitet samt ett 
stort antal andra variabler (ålder, kön, socioekonomisk status, utbildning, arbetstimmar, 
organisationens storlek, typ av företag med mera). Resultatet visade att högre grad av 
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proaktivitet relaterades till större subjektiv framgång (självskattad arbetstillfreds-
ställelse) och större objektiv framgång (lön och antal befordringar) även efter att de 
övriga variablernas påverkan räknats bort. En stegökning på proaktivitetskalan (se 
metod, sid. 4) gav en signifikant ökning i årslön med 8,67 dollar.  
 
Proaktivitet undersöktes också på gruppnivå i en studie av 101 arbetsgruppers 
arbetsprestation från fyra organisationer (Kirkman & Rosen, 1999). Datan visade att de 
mer proaktiva arbetsgrupperna var mer produktiva, gav bättre kundservice, rapporterade 
högre arbetstillfredsställelse och upplevde mer engagemang gentemot gruppen och 
organisationen än de mindre proaktiva arbetsgrupperna. 
 

Ledarskap är också relaterat till proaktivitet. I en undersökning av Crant och Bateman 
(2000) undersöktes proaktiviteten hos 156 platschefer, samtidigt som deras överordnade 
i sin tur fick skatta i vilken utsträckning de ansåg att platscheferna uppvisade goda 
ledaregenskaper (exempelvis förmågan att motivera sina anställda). Resultatet visade att 
ju mer proaktiv en platschef var desto fler ledarskapsegenskaper tillskrevs honom eller 
henne. 
 

Proaktivitet har även visat sig vara relaterat till entreprenörskap. En studie undersökte 
MBA-studenter och visade ett positivt samband mellan proaktivitet och avsikten att 
starta ett eget företag (Crant, 1996, refererad i Crant, 2001). En annan studie av 215 
verkställande direktörer undersökte relationen mellan proaktivitet och entreprenörs-
mässiga beteenden (Becherer & Maurer, 1999, refererad i Crant, 2001). Studien visade 
att ju mer proaktiv en direktör var, desto fler beteenden uppvisade han/hon som 
påverkade företagets försäljning. Samma undersökning visade också att proaktivitet 
relaterades till att hellre starta ett företag, än att köpa eller ta över en redan etablerad 
verksamhet.    
 
Seibert med kollegor genomförde en longitudinell undersökning av 180 anställda och 
chefer med syfte att hitta förklaringar till den tidigare uppvisade relationen mellan 
proaktivitet och karriärmässig framgång (Seibert, Kraimer, & Crant, 2001). Resultatet 
indikerade att proaktivitet kunde knytas till tre specifika beteenden: innovation, politiskt 
vetande och karriärmässigt initiativ. Innovation innebar att den anställde utvecklade 
och implementerade egna kreativa idéer, strategier eller rutiner, samt identifierade 
möjligheter och problem i sitt arbete och i sin organisation. Politiskt vetande innebar i 
vilken mån individen medvetet försökte bilda sig en uppfattning om de formella och 
informella makt- och relationsstrukturerna inom organisationen. Karriärmässigt initiativ 
innebar hur väl de anställda aktivt styrde och utvecklade sin karriär, till exempel genom 
karriärplanering, vidareutbildning, och rådfrågning av äldre kollegor. Dessa tre pro-
aktiva beteenden var i sin tur relaterade till subjektiv och objektiv karriärmässig 
framgång. 
 

Slutligen har ett positivt samband påvisats mellan proaktivitet och motivation till att 
lära och utveckla kunskaper (Major, Turner, & Fletcher, 2006). Studien undersökte 183 
anställda från finansiella företag vid två olika tillfällen. Resultaten visade att ju högre 
grad av proaktivitet, desto mer motiverade var de anställa att engagera sig i arbets-
relaterade workshops och till att få nya karriärmässiga erfarenheter. Även efter att ha 
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kontrollerat för femfaktorsmodellen, förklarade proaktivitet 10 procent av variationen i 
motivation till att lära och utveckla kunskaper.  
 
Sammanfattningsvis har det proaktiva beteendet studerats i många olika arbetsrelaterade  
sammanhang och förefaller ha många fördelaktiga konsekvenser för både individ och 
organisation. Denna tidigare forskning är dock uteslutande av kvantitativ natur, där pro-
aktivitet enbart studerats med hjälp av statistiska samband. Studier av de proaktivas 
egna tankar och upplevelser av sitt beteende är mycket begränsad och forskningen lider 
brist på data från kvalitativa undersökningar. Poängen med en kvalitativ undersökning 
är inte att försöka kontrollera eller kvantifiera föremålet för undersökningen i sökandet 
efter generella samband, utan istället studera det unika och subjektiva.  
 
Syftet med denna studie var följaktligen att med en kvalitativ metod undersöka 
proaktivitet utifrån de proaktivas perspektiv. Mer preciserat: 1) undersöka proaktiva 
personers egna tankar och känslor till sin personlighet och sitt beteende, 2) visa den 
grundläggande relationen mellan dessa faktorer i en modell och 3) sammanställa en lista 
på deltagarnas proaktivitetsfrämjande strategier. Strategier innebar i det här fallet takt-
iska metoder för att initiera och underlätta proaktiva beteenden. Meningen med detta var 
att göra undersökningens fynd konkret tillämpbara för personer som vill bli mer proa-
ktiva. I övrigt lämnades frågeställningen öppen för att låta undersökningsprocessen vara 
av mer explorativ karaktär och därmed öka  möjligheten att hitta nya aspekter av ämnet 
som inte kommit fram tidigare. 
 
 

M e t o d 
 

Deltagare del 1 

Tjugotvå deltagare medverkade i den första delen av undersökningen. Syftet med denna 
del var att hitta personer som utmärktes av hög grad av proaktivitet. Deltagarna 
rekryterades antingen genom en annons (se bilaga) eller tillfrågades direkt av försöks-
ledaren. De fick sedan fylla i ett proaktivitetstest. De sju deltagarna som fick högst test-
poäng fick sedan en beskrivning av proaktivitet, varpå de tillfrågades om de kände igen 
sig i beskrivningen eller inte. Detta för att ytterliggare säkerhetsställa, att deltagarna 
kunde relatera till ämnet och därmed kunna ge relevant data för undersökningen.  Alla 
sju deltagarna identifierade sig med beskrivningen och fick då medverka i under-
sökningens andra del.  
 
Proaktivitetstestet som användes i första delen var Bateman och Crants (1993) proaktiva 
personlighetsskala (Proactive Personality Scale, PPS). Det är ett självskattningstest 
bestående av sjutton frågor där svarsalternativen markeras på en sjugradig skala från 1 
(tar helt avstånd) till 7 (instämmer helt). Exempel på frågorna är ”I am always looking 
for better ways to do things” och  ”If I see something I don’t like, I fix it”. Poängen 
summeras till en totalpoäng, där högre poäng indikerar högre grad av proaktivitet. 
Resultat från tre olika studier (Bateman & Crant, 1993) har gett stöd för testets 
konvergenta, divergenta och kriterierelaterade validitet, samt för testets interna relia-
bilitet (Cronbachs alfa varierade från .87 till .89) och externa reliabilitet (test-retest 
reliabiliteten över tre månader uppmättes till .72). I denna undersökning var testfrågorna 
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på originalspråk (engelska) för att behålla validiteten och reliabiliteten. I övrigt var 
testet på svenska. 
 

Deltagare del 2 

De sju deltagarna som valdes ut för att medverka i undersökningens andra del, bestod av 
fyra kvinnor och tre män. Medelåldern var 30 år (sd = 10). Deltagarna hade ett 
medelvärde på 98,7 PPS-poäng av 119 möjliga (sd = 8 ). Deltagarna studerade och/eller 
var yrkesverksamma, samt bodde i både större och mindre städer i Sverige. Fem av 
deltagarna tillhörde/hade tillhört undersökningsledarens kontaktnät sedan tidigare. 
 
Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med halvstrukturerade intervjuer. Som utgångspunkt för 
intervjuerna användes en intervjuguide med stödfrågor (se bilaga). Följdfrågor och nya 
frågor som uppkom fick mycket utrymme. Intervjuerna var mellan 40-60 minuter långa, 
och skedde antingen på telefon eller i deltagarnas hem. Intervjuerna spelades in på 
bandspelare eller dator. Undersökningen utfördes i enlighet med de etiska riktlinjerna.  
 

Analys 

Datamaterialet bearbetades med en kombination av deduktiv och induktiv tematisk 
analys. Detta då försöksledaren till viss del använde ett riktat fokus i undersökningen 
(med betoning på deltagarnas tankar, känslor och upplevelser), samt gjorde ett urval 
utifrån PPS-testet, men samtidigt hade en relativt öppen frågeställning och inte utgick 
från förutbestämda teman. Analysprocessen följde huvudsakligen de steg beskrivna av 
Hayes (2000). De inspelade intervjuerna transkriberades, och lästes sedan igenom ett 
flertal gånger för att ge en övergripande bild av materialet. Därefter lästes varje intervju 
noggrant samtidigt som relevanta ord/citat/egna tankar markerades i marginalen. Dessa 
markeringar grupperades sedan i teman. Intervjuerna lästes om på nytt, en gång för 
varje tema, för att hitta mer temarelevant data. Slutligen fick varje tema en rubricering 
och definition, varefter de sammanfattades med text och illustrerande citat. Citaten 
redigerades till viss del (till exempel långa pauser togs bort) utan att deras innebörd 
ändrades. 
 
Av analysen framkom följande nio teman: 1) proaktiv disposition, 2) nyfikenhet, 3) 
entreprenörstyp/problemlösare, 4) envishet, 5) målbild/mentalplanering, 6) möjlighets-
fokus/positiv problemattityd, 7) ansvar, 8) kontroll, och 9) känslor vid aktivitet/inaktivi-
tet. Dessa kommer att presenteras med citat och kort diskussion, under följande tre 
huvudkategorier: karakteristik, tankar och känslor, samt i en sammanfattande modell. 
Sist presenteras en lista över proaktiva strategier baserade på temana och citat från 
deltagarna.  
 
 

Resultat 
 

Karakteristik 

 

Proaktiv disposition 

Deltagarna upplever att de alltid har varit mer eller mindre proaktiva. De menar att de 
inte medvetet försökt bli proaktiva, utan att det är ett beteende som uppstått automatiskt. 
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Deltagarna tycker inte att det är ansträngande att ta initiativ till att göra saker; många 
menar att det är mer ansträngande att lägga band på sig och inte engagera sig. Flera 
berättar att de under sitt liv sökt sig till situationer som medfört möjligheter att ta 
initiativ och ansvar, och att de redan som barn varit aktiva, nyfikna, ambitiösa och 
påverkat sin omgivning. 
 

”På lågstadiet var mitt första minne av att jag gjorde saker och ting /.../ på vår 
skola skulle man hålla upp dörren för lärarna. /.../ Och det gjorde man ju utan att 
reflektera över om det var något konstigt med det, ända tills jag upptäckte den 
hårda vägen att lärarna inte höll upp dörrarna för eleverna. Jag fick en svängdörr i 
ansiktet och då blev jag jättearg. /.../ Så då gick jag till rektorn och sa att jag tyckte 
det där var fel, och då fick vi en regel på vår skola som sa att man minsann skulle 
visa respekt för varandra och hålla upp dörrarna för alla.” 
 

Deltagarna uppfattar sig själva som överlag mer aktiva i jämförelse med andra, och ser 
det som en fördel att vara ”naturligt” driftig och engagerad. De säger att de gillar att 
göra saker, och tar hellre tag i projekt på en gång än att skjuta upp dem. Ingen av 
deltagarna kan förklara orsaken till sin proaktivitet. Några tror att de har påverkats av 
sina föräldrars beteende. Flera av deltagarnas föräldrar är/var entreprenörer, konstnärer 
eller upplevdes av deltagarna som kreativa och företagsamma på andra sätt. Andra 
deltagare kan inte alls se någon koppling till sina föräldrar. Deltagarna tror också att de 
kan ha fått positiv bekräftelse av omgivningen när de agerat proaktivt och att detta 
förstärkt beteendet. Många upplever att omgivningen ser dem som den ”driftiga 
kompisen” eller den ”organiserade kollegan”. De flesta kunde ibland bli förundrade 
över att de ofta får/tar en drivande roll, även när de inte har den ambitionen.  
 

”Och då tänkte jag att ’i den här föreningen ska jag bara vara medlem i, jag ska 
inte engagera mig, jag ska inte sitta i styrelsen, jag ska inte göra någonting. Jag 
ska bara vara medlem och få gnälla som alla andra… men jag behöver liksom inte 
göra något.’ Efter tre månader var det ett extra årsmöte i föreningen och då blev 
jag ordförande i föreningen och efter ett år hamnade jag i [organisationens] 
förbundsstyrelse, och två år senare var jag förbundsordförande. /.../ Det är ju 
mycket märkligt, tycker jag själv.” 

 

Diskussion.  

Deltagarnas proaktiva disposition stärker Bateman och Crants (1993) slutsats att 
proaktivitet är ett relativt stabilt personlighetsdrag, som varierar föga över tid och 
situation.  Deltagarnas minnen av sig själva som proaktiva barn, tyder på att det är en 
egenskap som kan ha utvecklats tidigt. Det är emellertid svårt att avgöra vad som är 
huvudorsaken till denna disposition. Några deltagare menade att de hade påverkats av 
sina föräldrars proaktiva beteende, vilket indikerar att proaktivitet är ett inlärt beteende.  
Den positiva bekräftelsen deltagarna upplever sig fått när de tagit initiativ, har sannolikt 
ökat deras tendens att upprepa den sortens beteende, kanske som ett försök till att få 
ytterliggare uppskattande reaktioner, för att leva upp till omgivningens förväntningar 
eller för att de har upptäckt att proaktiva beteenden leder till mer positiva konsekvenser 
än då de låtit någon annan ta initiativet.  
 

 



 7 

Nyfikenhet  
Deltagarna upplever sig som nyfikna, och har en drivkraft att lära sig nya saker. De 
söker aktivt efter ny kunskap, och menar att de har ett behov efter nya upplevelser och 
erfarenheter. De säger att deras nyfikenhet är en signifikant orsak till deras företag-
samhet. Många av deltagarna beskriver hur de stimuleras av att pröva själva, att de vill 
testa, upptäcka och lära sig genom egen erfarenhet.  
 

”Jag har ju alltid varit så att jag gillar att prova på saker, vill veta mycket och det 
är väldigt kul när jag får prova själv, lära själv. Lite autodidakt sådär.” 
 
”Jag vill ju ha nya saker. Jag tycker ju det är roligt. /.../ ... jag vill lära mig saker, 
veta vad som händer när jag gör så  /.../ och jag vill väl ha mycket kunskap, bara 
för ett rikare liv.” 

 
Diskussion.  

Deltagarnas nyfikenhet och vilja att lära överensstämmer med den tidigare forskningen. 
Behovet efter nya erfarenheter demonstrerar relationen mellan proaktivitet och 
utåtvändhet (Bateman & Crant, 1993). Deltagarnas starka vilja att lära stämmer bra 
överens med Major, Turner och Fletchers studie (2006), som visade ett positivt 
samband mellan proaktivitet och motivation till att lära. Både nyfikenheten och viljan 
att lära ökar troligtvis sannolikheten för ett proaktivt agerande. Alla människor upplever 
troligen nyfikenhet i olika grad, men det är möjligt att proaktiva människor är mer 
nyfikna än mindre proaktiva personer. Nyfikenheten skulle också kunna utgöra en inre 
motivation för deltagarna, att de involverar sig i saker de vill göra och agerar för sitt 
eget nöjes skull. Icke proaktiva personer är kanske mindre benägna till att aktivt välja 
arbeten och förpliktelser, och är kanske därför mindre motiverade att utföra dem, något 
som troligen gör att de tar färre initiativ i de situationerna. Detta har dock inte specifikt 
studerats i denna undersökning.  
 
Entreprenörstyp/problemlösare 
Deltagarna anser att de är entreprenörstyper som ofta agerar för att skapa något nytt, 
oavsett om det handlar om materiella ting eller nya förutsättningar. De berättar att de 
vill se och uppleva förändring och utveckling, och att de därför engagerar sig, försöker 
påverka och söker sig till situationer där de får ta egna initiativ och tänka själva. 
Deltagarna upplever att det är lustfyllt att engagera sig, och många av dem har en 
entreprenörsroll både i arbetslivet och sin umgängeskrets. 
 

”Låt oss säga att man /... / är ett gäng som ska ut och resa /.../ ... och där är jag 
oftast en av de drivande, som letar, jämför biljettpriser, letar billigaste boende, 
kollar vad det finns för utbud på orten, fixa logistiken, och liksom driva ihop de 
sakerna. Och det finns de som bara tycker det är skönt att luta sig tillbaka och låta 
allting ske medan jag tycker att det är rätt roligt att engagera sig i det.” 

 
Deltagarna stimuleras av problemlösning, som de menar är en förutsättning för deras 
engagemang. Om de har det för lätt så blir de omotiverade. För dem innebär problem en 
utmaning, kreativt tänkande och motstånd. Några deltagare väljer medvetet att utsätta 
sig för situationer som de tycker är jobbiga, eftersom de känner att de behöver få 
”kämpa lite”. Deltagarna säger att gillar att engagera sig i projekt som befinner sig på 
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ett utvecklingsstadium, speciellt där det finns ett tydligt problem att lösa. Färdiga 
lösningar, förvaltararbete och rutin lockar inte, eftersom deltagarna upplever att sådana 
aktiviteter innebär mindre utmaning och mindre kreativ tankeverksamhet. Deltagarna 
uppger att de känner mest energi i början av projekt, där kravet på problemlösning och 
kreativt tänkande är som störst. 

 
”Jag tröttnar mot slutet. Så länge som jag kan använda hjärnan, så länge som jag 
ser ett problem som går att lösa med tankeverksamhet tycker jag det är roligt. /.../ 
Att avsluta saker och ting är jobbigt för mig, för där finns inget skapande, det är 
rutinjobb.”   
 
”När saker och ting flyter och fungerar är jag inte rätt person att vara där och göra 
något. /.../ Jag är typisk entreprenör i det fallet att jag tycker om att komma in i en 
förändringsprocess, knöka saker åt ett visst håll, eller styra upp om det håller gå åt 
pepparn någonstans.” 

 

Diskussion.  

Detta tema stödjer sambandet mellan proaktivitet och entreprenörsmässiga tankar och 
beteenden (Crant, 1996; Becherer & Maurer, 1999, båda refererade i Crant, 2000). Flera 
deltagare drev egna företag, eller hade arbeten som innebar skapande och kreativt 
tänkande. De behöver utmaning samt möjligheten att få tänka kreativt och hitta egna 
lösningar. Detta tyder på att deltagarna har ett högt behov av kognitiv stimulans, något 
som kan tänkas vara generellt för alla proaktiva människor, och troligen leder till att 
proaktiva personer söker sig till yrken som innebär mycket utmaning, och väljer bort 
rutinmässiga arbeten. Deltagarna stimuleras även av att lösa problem, vilket kan vara en 
orsak till att de oftare agerar än skjuter saker framför sig.  
 

Envishet  

Deltagarna upplever sig själva som envisa. De berättar att de inte ger sig i första taget, 
utan försöker fortsätta framåt tills de har genomfört var de företagit sig. Enligt 
deltagarna är det envisheten som driver dem att genomföra projekt och orka fortsätta vid 
jobbiga eller tråkiga moment. De flesta påpekar att det finns en gräns där deras envishet 
övergår till något negativt, att det är meningslöst att bara hålla på och nöta och vara 
nitisk för sakens skull. De berättar att de ibland har svårt att avgöra när det är läge att ge 
upp. 
 

”Varenda gång jag tycker att något är fel så... alltså jag släpper det inte. Jag håller 
på och nystar i det till jag får reda på att, fine, that’s it, och då accepterar jag 
det./.../ Om man ska göra något åt ett problem, om man går på första försöket och 
’jaha det här blev inget’. Det är inte proaktivt. Då vill jag en gång till och en gång 
till, tills man liksom slutfört, ringat in det hela.”  
 
”Ja, envis är grejen. Jag tror att det är envishet som är grunden för mig. Att jag 
inte ger mig. Jag är som en terrier.” 

 

Diskussion. 

Bateman och Crant (1993) menade att proaktiva personer fortsätter att försöka tills de 
uppnått ett meningsfullt resultat, vilket antyder en relation mellan proaktivitet och 
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envishet. Huruvida proaktiva människor är mer envisa än andra är något framtida 
studier kan undersöka. Envishet var en orsak till att deltagarna hade svårt för att släppa 
ett projekt eller ett problem. Detta kan innebära att deltagarna inte agerar enbart för att 
de tycker det är stimulerande, utan också för att de av någon anledning inte kan lämna 
saken åt sidan. Det kan vara intressant att undersöka vad detta i så fall beror på.  

 

Tankar 

 

Möjlighetsfokus/positiv problemattityd 

Deltagarna berättar att de letar och fokuserar på möjligheter och på vad som går att 
påverka, istället för att lägga ner energi på att begrunda problem och företeelser bortom 
deras kontroll. Överlag anser de att de har en positiv inställning till problem och miss-
lyckande. De menar att problem alltid har positiva konsekvenser; de innebär inte ett 
hinder utan en möjlighet att komma framåt, att förbättra eller utveckla något, samtidigt 
som innebär ett nytt tillfälle att lära. Risken för att misslyckas är ingenting som del-
tagarna säger sig hindras av, de anser att poängen är att försöka och lära sig av sina 
misstag.   

 
”Alltså om det har gått fel så tänker jag ’vad kan jag göra nu?’ /.../ ... att 
misslyckas, det har jag inga problem med, det gör man ju varje dag, livet går ju 
inte ut på att lyckas. /.../ Om det är tungt att det inte blev så som jag tänkt är jag 
ledsen ett tag men nästa tanke är alltid ’vad gör jag nu?” 
 
”Alltså om jag misslyckas, oftast är det ett onödigt ord. Om jag har tänkt att tjäna 
en miljon... Alltså, från början har man ju ingenting, och sen så om jag inte lyckas 
med det och bara får ihop en halv miljon, varför ska man säga att man har 
misslyckats då, man har ju gjort en jävla förändring. /.../ Jag menar om jag inte gör 
något alls, då är jag ju kvar på samma ställe. /.../ Om jag åker bräda och gör något 
trick och ramlar så gör det ju ont. Då är det väl ett misslyckande på ett vis, man 
har fått lite ont. Men om man skulle hänga upp sig på sånt där skulle man inte 
komma någonstans.” 

 
Diskussion.  

Deltagarna menade att de generellt fokuserar på möjligheter. De hade också en positiv 
attityd till problem och misslyckande. Denna inställning gör det sannolikt enklare för en 
person att ta initiativ och agera, och är i så fall en god förutsättning för proaktivt 
beteende. Ett probleminriktat fokus kan sannolikt ha en motsatt effekt, eftersom det då 
finns en risk att problemen växer och känns övermäktiga. Detta beskrev en deltagare 
som menade att om han hade bestämt sig för att ta itu med ett projekt eller ett problem, 
så valde han att inte reflektera för länge innan han började arbeta rent konkret med vad 
han ville göra, eftersom risken annars ökade att han tappade fokus på möjligheterna och 
istället började se svårigheterna. I det här fallet valde deltagaren medvetet ett fokus (att 
se möjligheterna) som gjorde honom mer motiverad. Det kan vara intressant att 
diskutera huruvida proaktiva personer överlag är positiva människor, så kallade opti-
mister. Optimistiska personer tenderar att tolka händelser utifrån ett positivt perspektiv 
och ser potential eller gynnsamma fördelar med negativa händelser (Friedman & 
Schustack, 2006). Optimism är också relaterat till uppfattningen att personlig ansträng-
ning direkt påverkar vilket resultatet en person får (Peterson & Barret, 1987), och en 
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annan undersökning visade att optimistiska atleter upplever mindre ängslan och oro i 
prestationssituationer, jämfört med pessimister (Wilson, Raglin & Pritchard, 2002). 
Detta är något som återspeglas hos deltagarna vilket tyder på ett samband mellan 
optimism och proaktivitet. 
 

Ansvar 

Deltagarna säger att de har en stark tro på ansvar. De menar att det är upp till människor 
själva att ta ansvar och åstadkomma en förändring, och att de varken kan eller ska 
förvänta sig att någon annan ska göra det åt dem. Det är helt i sin rätt att be om hjälp, 
men det är fel att frånsäga sig ansvaret helt. Dessutom finns det inga garantier för att 
någon annan kommer att engagera sig. Enligt deltagarna leder denna uppfattning till att 
de hellre tar initiativ själv istället för att vänta på någon annan.  

 
”Man kan sitta och gråta tills min kille kommer och gör det åt mig. Men det är inte 
min grej, att inte fixa det själv. /.../ ... jag skulle mer säga att var man är sin egen 
lyckas smed. Det är så, det är ingen som kommer att hjälpa mig här, jag kan inte 
sitta ensam i lägenheten och vara ledsen, utan då måste jag ut och göra något åt 
det. Det är steg ett, lite så resonerar jag.” 
 

”Om man nu tycker allt det här så måste du också vara beredd på att förändra 
det. Det är inte så att någon annan gör. Vi har alla ett ansvar att förändra det 
vi tycker är fel.” 

 
Många deltagare upplever också ett starkt ansvar gentemot andra människor, till 
exempel arbetsgivare eller lärare. Denna ansvarskänsla leder till att dessa deltagare tar 
på sig arbete och har svårt för att strunta i något, om andra är beroende av dem.  
 

”Jag funderade på det där idag, och det är nog mycket ansvar. Att man får någon 
sorts uppgift, då är det nog ansvar som driver mest. /.../ För om det måste bli gjort 
då tar jag på mig det. Som till exempel när vi jobbade och folk är lata och vi vet 
att det måste bli gjort och vi får inte gå därifrån innan det är gjort, och att vi 
ansvarar gentemot våra arbetsgivare. Då känner jag att det måste bli gjort och då 
gör jag det.” 

 
Diskussion. 

Deltagarnas ansvarskänsla kan vara ännu en faktor som leder till att de agerar proaktivt. 
En tidigare studie visade att ansvarskänsla är relaterat till att ta kommandot på arbetet 
(Morrison & Phelps, 1999), något som kan anses vara ett proaktivt beteende. Det är 
därför tänkbart att det finns ett positivt samband mellan stark ansvarskänsla och hög 
grad av proaktivitet. Deltagarna var av uppfattningen att det är först och främst indivi-
den som måste göra något åt sin situation, en tanke som borde öka sannolikheten för att 
faktiskt göra något. En omvänd uppfattning borde ge ett motsatt beteende. Det är därför 
möjligt att icke-proaktiva personer upplever mindre personligt ansvar, och då överlåter 
agerande till någon annan. Dessa personer kommer troligen inte göra något åt sin 
situation, om de inte upplever att de har verktyg för att klara det. Det är möjligt att 
proaktiva personer också känner att de saknar verktyg för att förändra sin situation, men 
att deras ansvarskänsla driver dem till att försöka skaffa sig de verktygen på egen hand. 
Denna uppfattning om ansvar kanske i grund och botten medför eller grundar sig i en 



 11 

tro på den egna förmågan att påverka. Detta skulle i så fall kunna relateras till begreppet 
kontrollokus (Rotter, 1966, i Friedman & Schustack, 2006), Kontrollokus innebär 
nämligen hur en person ser på den egna förmågan att påverka det som händer i dennes 
liv: en person med ett internt kontrollokus tror att dennes handlingar leder till resultat, 
medan en person med ett yttre kontrollokus upplever att deras liv i stort styrs av yttre, 
okontrollerbara faktorer som slumpen eller andra människor. En relation mellan ansvar, 
proaktivitet och kontrollokus är därför inte att utesluta.  
 

Målbild/mental planering 
Deltagarna genomgår liknande mönster när de ska genomföra projekt. Först och främst 
fokuserar de på målet, hur de vill att resultatet ska se ut. Samtidigt genomgår de en 
mental planeringsfas, där de i tanken undersöker hur målet kan realiseras, potentiella 
vägar dit och hur planen som helhet kan delas in i mindre, konkreta handlingar. Flera 
deltagare beskriver hur de instinktivt ser hela förloppet i mer eller mindre detaljerade 
bilder eller visioner. En deltagare berättade att hon försökte göra sina bilder mer skarpa 
genom att medvetet koncentrera sig på att se dem. Deltagarna upplever att denna 
planeringsprocess ger dem tydlighet och överblick, och för många är det en nödvändig-
het för att kunna gå vidare och göra något konkret. 

 
”Jag måste skapa en bild av situationen. Jag kan inte börja agera bara för 
agerandets skull. Först vill jag förbereda mig, se hur många delprojekt det innebär, 
hur det ska se ut. Det är som alfabetet, man måste gå igenom A för att komma till 
B.” 
 
”Det är väl att man försöker se helheten först tror jag. Se vad som behövs göras. 
Och sen så planerar jag väldigt mycket i huvudet innan jag börjar göra något 
överhuvudtaget. Jag har väl nästan tänkt igenom allt liksom, eller jag har väl en 
plan innan jag börjar göra någonting. Och sen så delar man in det i mindre steg. 
Att om jag ska ta mig dit behöver jag göra det, och om jag ska dit ska behöver jag 
göra det, och vad vill jag i slutändan.” 

 
När deltagarna skapat sig en helhetsbild av projektet och när de vet vilka steg de ska ta 
för att realisera det så upplever de mycket energi, fokus och engagemang. Många menar 
att de tänker kontinuerligt på sin plan och sitt mål, och arbetar systematiskt och 
regelbundet för att nå resultat.  

 
”När jag kommer några steg framåt, när jag ser framtiden och blir övertygad, då 
får jag en kraft utan like. Då kan jag jobba tjugofyra timmar per dag. /.../ På något 
sätt så kan jag då inte släppa tanken. Jag går och lägger mig med den, jag vaknar 
med den. Ibland vaknar jag mitt i natten och tanken går. Man blir så fokuserad på 
idén att man själv blir rädd.” 

 
Diskussion.  

Detta tema visar den kognitiva processen som sker innan deltagarna tar sig an ett större 
projekt. Den systematiska planeringen kan vara en förklaring till att proaktiva personer 
lyckas genomföra sina projekt, då planeringen kan tänkas hjälpa dem att behålla fokus 
på vad de vill åstadkomma och hur de ska gå till väga. En tydlig planering borde också 
göra det lättare för dem att prioritera bort oväsentligheter. Detta stämmer överens med 
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tidigare målinriktad forskning, som visat att tydliga mål har många fördelar: de klargör 
riktning och intensitet, ökar och fokuserar personens investerade energi, förbättrar 
personens uthållighet och uppmanar till nytänkande och nya problemlösningsstrategier 
(Locke & Latham, 1990). Huruvida proaktivitet kan relateras till användandet av mål-
planering återstå att se, men det är inte helt otänkbart att personer som ofta tar initiativ 
och genomför projekt har utvecklat denna sorts strategier för att underlätta sådana 
beteenden.  
 

Känslor 

 

Kontroll 

Många deltagare betonar att de har ett starkt behov av kontroll, även om de inte skulle 
klassificera det som patologiskt. De menar att kontroll är ett positivt ord associerat med 
känslan av trygghet och valfrihet; det innebär möjligheten att skapa fler alternativ för 
sig själv, istället för att låta någon annan bestämma. Avsaknaden av kontroll är för-
knippat med ovisshet och oro, att någon annan kommer att bestämma. De förklarar att 
deras initiativtagande till viss del är för att uppleva kontroll.  
 

”Jag vill väl att saker ska hända på mina villkor, och det är väl att jag vill kunna 
välja, vad som blir bäst för mig liksom. Har jag kontroll och är den som skapar så 
har jag ju kontroll över vad som ska hända, vad jag vill ska hända mig, vad vill jag 
ska hända i mitt liv. Och det är ju roligast att ha det så än att bara drabbas av 
saker. Jag har ju mindre kontroll om ansvaret ligger på någon annan.” 
 
”Det är nog ganska positivt för mig, för jag tycker nog om att ha kontroll. /.../ Det 
kan väl vara ganska medvetet att jag vet att jag vill ha kontroll och då gör jag 
någonting gärna, liksom. För att ta kontrollen istället för att någon annan skulle 
göra det.” 

 
Flera av deltagarna menar att behovet av kontroll är en orsak till att de föredrar 
självständigt arbete framför grupparbete. Individuellt arbete medför en säkerhet att 
resultatet blir bra, medan ett grupparbete innebär att resultatet är beroende av andra 
människors förmågor och insatser. Därför blir dessa deltagare drivande i de grupprojekt 
de ändå ger sig in i, samtidigt som de ställer höga krav på medarbetare. Några deltagare 
upplever att de måste lägga band på sig för att låta andra komma fram, men att de ibland 
ändå blir kontrollerande och tenderar att ta över andras arbetsuppgifter. 

 
”Jag egentligen inte är någon bra lagspelare på det sättet. Då blir jag beroende av 
att andra ska göra rätt saker också, och det har jag svårt för. Jag vill ha kontroll 
själv. Så jag är ju kontrollfreak när det gäller att göra saker och ting.” 
 
”Jag vill ju ha på mitt sätt. Alltså om man ska samarbeta. Om jag vet hur jag vill 
ha det. Om det gäller mina grejer så vill jag ju absolut ha det på mitt sätt. Alltså 
om man får bra respons så är det ju klart att man lyssnar. Om jag känner /.../... att 
det här kommer inte bli bra så kommer jag styra det så som jag vill ha det.” 
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Diskussion.  

Deltagarna upplever att kontroll är positivt, något som överensstämmer med tidigare 
forskning. En person som upplever kontroll över sitt liv kan bättre motstå stress, 
upplever mindre oro och känner mer motivation (Perski, 2002). Deltagarna berättade att 
de tenderade att bli dominerande i grupparbeten för att känna kontroll över resultatet, 
något som troligen kan uppfattas negativt av övriga gruppmedlemmar. Deltagarna 
menade att de själva inte uppskattade när någon försökte kontrollera deras arbete, men 
att de ändå hade svårt att stå emot sina egna kontrollimpulser när de upplevde att andra 
arbetade ineffektivt eller ”på fel sätt”. Detta behöver inte betyda att proaktiva människor 
har svårare för att samarbeta, då till exempel Kirkman och Rosens (1999) studie visade 
att proaktiva arbetsgrupper var mer effektiva än mindre proaktiva grupper. Detta förut-
sätter nog att alla i gruppen är överens om vilken kvalité på resultatet som ska 
eftersträvas. Om gruppen är oense om arbetets kvalité är det dock troligt att kontrollen 
blir starkare hos de mer proaktiva deltagarna. Givet att kontrollbehov har ett signifikant 
samband med proaktivitet är det möjligt att proaktiva personer bara ger sig in i projekt 
där de kan lita på att gruppmedlemmarna är ansvarsfulla och har samma målsättning 
som de själva.  Därtill är det möjligt att proaktiva söker sig till arbeten där de känner att 
de kan utöva direkt kontroll över resultatet, och undviker arbeten där möjligheten till 
egen kontroll är liten. Detta bör dock studeras vidare innan några slutsatser kan göras. 
 

Känslor vid aktivitet/inaktivitet 

Deltagarna berättar att de generellt förknippar aktivitet med positiva känslor och 
inaktivitet med negativa känslor. Aktivitet används här synonymt med proaktiva 
beteenden (förändra, skapa, problemlösa). Med inaktivitet menas rutin, förvaltande och 
passivitet. Deltagarna upplever att aktivitet ger en lustfylld känsla. De tycker att det är 
roligt att engagera sig, att göra saker. De uppger att de känner upptäckarglädje och 
skaparkraft, och att det blir stimulerade och stolta av att de påverkar och förändrar. 
Aktivitet ger dem också känslor av kontroll, trygghet och frihet. En av de starkaste 
känslorna deltagarna verkar uppleva är känslan av lugn. Detta lugn kommer när de 
använder tiden på ett för dem meningsfullt sätt (till exempel när de försöker förbättra 
för sig själv eller andra, löser problem eller uppnår mål).  

 
”Ett lugn. Ett lugn att man har försökt. Ett lugn att man har lyckats eller att man 
har försökt göra något åt situationen... /.../ Det kan ju också vara att man ger allt, 
för då kan man i alla fall vara lugn att man gjort något.” 
 
”Positivt är att det stimulerande, det ger energi /.../... jag blir oftast glad av det. 
Efteråt känner man sig nöjd och stolt, men också att man kan känna sig avslapp-
nad. Att man har lagt ner energi i någonting och fått något klart är väldigt 
avslappnande.” 

 
Deltagarna upplever negativa känslor i samband med inaktivitet. De menar att det är 
tråkigt att stå stilla, att inte komma framåt. De blir rastlösa när de känner en brist på nya 
upplevelser, utmaningar, vid rutin, när de inte utvecklas eller får lära sig något nytt samt 
när de har det för lätt. De beskriver rastlösheten som en frustration över att tiden bara 
går utan att de gör något meningsfullt. De menar att de kan koppla av om de vill, men 
att det oftare finns roligare saker att göra.  
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”... jag vill ju se saker hända. Jag blir ju rastlös om jag inte gör saker, och lär mig 
nya saker. /.../ Jag tycker inte om när det går för lätt. /.../ ... jag måste kämpa med 
något. Annars blir jag rastlös och börjar ifrågasätta. Jag vill sträva lite. Jag 
behöver lite motgång.”  
 
”... jag kan känna det ibland när jag umgås med människor som kan den ädla 
konsten att studera navelludd. Då kan jag känna att då kryper det lite grann i 
kroppen. Då känner jag att jag har mer som jag vill upptäcka, eller andra jag vill 
prata med. Då har jag suttit färdigt och rullat tummarna. /.../ Det finns alltid roliga 
grejer på gång. Varför inte göra dem? Visst jag kan sätta mig ner och fika och ta 
det lugnt, men sen efter ett tag så räcker det. Då finns det andra saker som jag vill 
göra. Jag vill väl vidare på något sätt.” 

 
Även om deltagarna sade sig ha en positiv problemattityd, upplevde de negativa känslor 
vid olösta problem, till exempel frustration, irritation eller ilska, som kontinuerligt 
surrar i bakgrunden. Enligt deltagarna leder detta till att de har svårt för att ignorera ett 
olöst problem, och hellre agerar än skjuter upp det. 

 
”Men alltså det finns inget ’annars’, jag agerar, sätter mig ner och gör något. Jag 
lutar mig inte bara tillbaks och säger att det där får någon annan ta hand om. Det 
alternativet existerar inte. /.../ Det är frustration, så det kryper i kroppen. Lite ’nu 
jävlar anamma kavlar vi upp armarna och gör något’, hugga tag i saker och ting, 
tror jag.”  

 
Diskussion.  

Deltagarna upplevde positiva känslor i samband med agerande och negativa känslor vid 
inaktivitet. Detta ger en mer nyanserad bild av vilka känslomässiga faktorer som kan 
leda till ett proaktivt beteende. Det kan vara intressant att diskutera kring det lugn 
deltagarna beskriver och vilket samband det har med deltagarnas behov att göra något. 
Flera deltagare upplevde det ibland stressande att inte göra något. Ibland kan 
prestationsbehov vara kopplat till personens självkänsla, vilket innebär att personen 
måste prestera för att vara nöjd med sig själv (Forsman & Johnson, 1995, refererad i 
Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Det kan därför vara intressant att undersöka pro-
aktiva personers självkänsla. Även om deltagarna menade att de hade en positiv 
problemattityd, upplevde många även starka, påträngande känslor av olust eller frustra-
tion i samband med olösta problem. Det är möjligt att proaktiva människor är mer 
emotionella, i den meningen att deras känslor som associeras till problem är mer 
påtagliga än andras, eller att proaktiva har svårare att koppla bort dessa känslor. Om så 
är fallet kan det vara en av anledningarna till att proaktiva personer är initiativtagande 
och agerande, eftersom dessa tillvägagångssätt kan tänkas reducera olustkänslor mer 
effektivt än passiva beteenden. Om detta stämmer borde det borde finnas ett positivt 
samband mellan proaktivitet och aktiv stresshantering. Aktiv stresshantering innebär att 
konkret göra något åt orsaken till stressen, till exempel reda ut ett missförstånd med en 
kollega, i kontrast till passiv stresshantering, som innebär att försöka mildra de 
emotionella responser som uppstår vid stress utan att göra något konkret åt dess orsak 
(Perski, 2002).  
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Modell över teman 

 
Dessa teman visar att många faktorer kan vara relaterade till proaktivitet. Relationerna 
mellan dessa teman och proaktivitet, samt relationen teman sinsemellan är till synes 
mycket komplicerade. Följande modell (figur 1) visar hur en grundläggande relation 
kan tänkas se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över teman och deras relation till proaktivitet. 
 

Strategier 

 

Ingen av deltagarna sade sig använda några strategier för att agera proaktivt. Med 
strategier menades medvetna taktiska metoder för att initiera och underlätta proaktiva 
beteenden. Vid analysen framkom dock att många av deltagarnas tankar och beteende-
mönster troligtvis omedvetet fungerade och tillämpades som en sorts strategier. 
Huruvida dessa strategier verkligen används av proaktiva människor, samt om de kan ge 
en signifikant högre grad av proaktivitet måste framtida undersökningar ge svar på. 
Strategierna baseras främst på citat av deltagarna. 
 
Ta Ansvar  

Du har ansvar för ditt liv och vad du gör med det. Om du är missnöjd med något så är 
det upp till dig att förändra det. Även om negativa saker inträffar, så kan du alltid välja 
hur du ska förhålla dig till det. Om du accepterar ansvaret så får du kraft att påverka och 
förändra. Låt det bli en drivkraft istället för en förpliktelse. 
 

Fokusera på möjligheterna 

Fokusera på möjligheterna och på vad du konkret kan göra. Acceptera att en del 
moment är problematiska, men fäst inte för mycket vikt vid dem, då är det lätt att du 
fastnar eller skjuter upp det du vill göra. Se positivt på problem, de möjliggör 
förbättring och utveckling, och du kan alltid lära dig något av dem. 

Karakteristik 
 

• Proaktiv disposition 
• Nyfikenhet 
• Entreprenörstyp/ 
 problemlösare  
• Envishet 

Tankar 
 

• Möjlighetsfokus/  
positiv problemattityd 

• Ansvar 
• Målbild/   
 mental planering 

 

Känslor 
 

• Kontrollbehov  
• Negativa känslor  
 - rastlöshet  
 - frustration 
 - ilska 

 

Proaktiva 
beteenden 

 

• Ta initiativ 
• Försöka skapa, 
påverka, förändra, 
lösa problem 

• Utmana status quo 
 

Känslor 
 

• Positiva känslor 
- lugn 
- glädje 
- energi 
- kontroll 
- frihet 
- stolthet 
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Planera  

Planering ger dig överblick och motivation. Börja med att klargöra vad du vill åstad-
komma: vad är ditt mål? Hur ser det ut? Försök göra bilden så detaljerad som möjligt. 
Lista sedan alla konkreta handlingar som leder fram till målet. Detta gör att projektet 
känns mindre överväldigande, samtidigt som du ser hur många steg du befinner dig från 
målet. När du är klar med planeringen så arbeta systematiskt med ett steg i taget, och 
refokusera på ditt slutmål när motivationen sviktar.   
 

Våga pröva och våga misslyckas 

Våga starta, börja någonstans. Försök helhjärtat; ansträngning ger alltid resultat. De 
flesta problem har en lösning bara du har modet att ge dem en stunds koncentrerad 
uppmärksamhet. Se ordet misstag som ett synonym till kunskap och värdefull feedback 
som du kan använda för att bli bättre. Du lär dig mer om du först prövar själv istället för 
att automatiskt be om hjälp och låta någon annan göra saken åt dig. 
 
Var envis och systematisk  

Träna på att vara envis. Motivationen kommer inte alltid att vara på topp och ibland 
måste du använda dig av viljestyrka för att komma vidare. Fortsätt försöka. Klargör 
varför du vill genomföra ditt projekt, fokusera på allt det positiva som ditt mål innebär, 
och ta sedan en sak i taget. Systematik är a och o. Kom ihåg att även små steg alltid 
leder framåt. 
 
 

Al lmän Diskuss ion  
 

Undersökningens syfte var att undersöka proaktivitet utifrån proaktiva personers 
perspektiv. Av resultatet framkom att deltagarna delade liknande tankar, upplevelser 
och beteendemönster: de hade en proaktiv disposition, de var nyfikna; de var entrepre-
nörstyper som stimulerades av problemlösning; de var envisa; de utgick från målbilder 
och genomgick en mental planeringsfas innan handling; de hade en stark ansvarskänsla; 
kontroll var viktigt för dem; och aktivitet var associerat till positiva känslor, inaktivitet 
till negativa känslor.  
 
Så vad säger resultatet om proaktivitet och proaktiva människor? Utifrån ett helhets-
perspektiv går det att se vissa mönster. Undersökningens deltagare tar initiativ för de 
tycker att det är roligt, för att det känner ansvar, för att de vill ha kontroll och för att 
reducera/undvika negativa känslor. De proaktiva beteendena leder i sin tur till positiva 
känslor av lugn och välmående för deltagarna. Flera teman (eller aspekter av dessa) 
förefaller ha en inbördes relation till varandra. Till exempel  kan deltagarnas entrepre-
nörsmässiga inställning och vilja att lösa problem grunda sig i en gemensam nämnare, 
till exempel deras nyfikenhet, eller deras möjlighetsfokus, kanske en kombination av 
båda två. En tydlig sådan gemensam nämnare verkar vara strävan efter kontroll. 
Deltagarnas envishet kan till exempel indikera en ovilja att släppa kontrollen över 
något, användandet av målbilder och planering kan vara ett sätt att känna kontroll över 
en arbetsprocess, och det kan finnas ytterliggare kontrollaspekter i viljan att pröva och 
lära sig själv, att arbeta självständigt och i att skapa förutsättningar som passar en själv. 
Proaktiva beteenden kan ur det perspektivet i sig ses som en strategi för att få kontroll 
och för att få uppleva de positiva känslor som är förknippade med kontroll, nämligen 
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välmående. Oavsett hur dessa förhållanden ser ut, verkar det som dessa deltagare i 
grund och botten agerar proaktivt för att må bra, och att proaktivitet i sig kan vara en 
strategi för att nå det målet.  
 

Resultatet har överlag en god samstämmighet med befintlig forskning. Flera teman 
stödjer tidigare resultat (till exempel deltagarnas proaktiva disposition, vilja att lära och 
entreprenörsanda), samtidigt som andra teman inte har relaterats till proaktivitet tidigare 
(exempelvis deltagarnas rastlöshet, ansvarskänsla och kontrollbehov). Resultatet har en 
god empirisk förankring då studiens frågeställning var relativt öppen, och resultatet 
grundades på datamaterialet. Informativiteten var god, då deltagarna låg över genom-
snittet på PPS-testet och därtill upplevde sig själva som proaktiva.  
 
En brist i studien är att den bara har undersökt personer som fått höga poäng på PPS-
testet, eftersom det då inte finns någon referensgrupp att jämföra de framkomna temana 
med. Det är därför svårt att avgöra om studiens teman är typiska för proaktiva personer 
eller inte. Framtida studier bör därför undersöka och jämföra personer som får höga 
respektive låga poäng på testet. Det finns också en risk att vissa delar av PPS-testet har 
orsakat förvirring i självskattningen av proaktivitet. Testfrågorna var på engelska men 
svarsalternativen på skalan var översatta till svenska (tar helt avstånd respektive 
instämmer helt). Anledningen till detta var för att underlätta självskattningen, men inte 
påverka testets validitet och reliabilitet genom att översätta frågorna till svenska. Detta 
kan dock ha haft motsatt effekt då en deltagare menade att hon skulle ha markerat 
annorlunda om svarsalternativen varit på engelska, eftersom hon upplevde en grad-
skillnad mellan det engelska och svenska språket. Testet bör därför vara utformat på ett 
språk nästa gång för att upplevas mer konsekvent. Det är även värt att diskutera 
datainsamlingsmetoden. Det finns alltid en risk för social önskvärdhet i intervjuer där 
respondenten inte är anonym för intervjuaren, och där intervjufrågorna kan tänkas 
beröra personliga ämnen. Det går bara att spekulera huruvida deltagarna svarat social 
önskvärt, men deras liknande svar (ibland nästan identiskt formulerade) kan vara en 
indikation på datans tillförlitlighet (såvida inte alla svarade socialt önskvärt). Det är 
också värt att diskutera huruvida de teman som inte tagits upp i tidigare proaktivitets-
forskning utgör en specifik del av det proaktiva karaktärsdraget, eller om de hör till helt 
andra personlighetsdrag och på så sätt bara har en indirekt relation till proaktivitet (att 
till exempel nyfikenhet primärt hör samman med femfaktormodellens utåtvändhet) 
Detta var en av bristerna med att använda en kvalitativ metod, eftersom det omöjligt att 
avgöra om studien har undersökt andra personlighetsvariabler utöver proaktivitet. 
 
Tidigare forskning har framhållit att proaktivitet i grunden är något positivt (till 
exempel ifråga om arbetsprestation och arbetstillfredsställelse). Denna studie ger dock 
en mer nyanserad bild. Proaktiva beteenden, exempelvis initiativ till förändring, kanske 
inte alltid uppskattas av dem som tycker att systemet fungerar. Speciellt inte om 
personen ifrågasätter och förändrar för förändringens skull (som deltagarnas rastlöshet 
antydde). Tendensen att vara kontrollerande, ta på sig arbete samt att ställa höga krav på 
gruppmedlemmar kan vara ytterliggare mindre fördelaktiga beteenden.  
 
Även om proaktivitet beskrivits som ett överlag stabilt karaktärsdrag, är det viktigt att 
komma ihåg att det i likhet med andra personlighetsfaktorer kan variera från situation 
till situation, över tid och med känslomässigt tillstånd. Flera av deltagarna påpekade att 
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de inte var hundra procent konsekventa när det gällde att agera, ta tag i problem och 
färdigställa projekt. Ibland sköt de upp saker, lämnade projekt oavslutade eller lät andra 
styra.  
 
Studien är intressant eftersom den ger en inblick i proaktiva människors upplevelser 
och syn på initiativtagande, samt presenterar många kognitiva, emotionella samt 
beteendemässiga faktorer som kan relateras till proaktivitet, till synes av både positiv 
och negativ natur. Denna kunskap kan fungera som underlag till teoribildning och 
fortsatt forskning inom ämnet. Listan över strategier kan användas som verktyg för att 
öka en persons proaktivitet, samt kan fungera som utgångspunkt för mer avancerade 
träningsprogram. Dessa träningsprogram skulle kunna tillämpas på individ- eller grupp-
nivå inom skola, organisation och företag, med syfte att ge människor verktyg för att 
forma sitt liv och sin miljö mer medvetet. De många fördelarna med proaktivitet visar 
att en sådan kompetens skulle alla ha nytta av, arbetslös som företagschef. 
 

Fortsatta studier inom ämnet kan inrikta sig på att undersöka relationen mellan 
proaktivitet och fler personlighets- och beteendevariabler, exempelvis nyfikenhet, rast-
löshet, envishet, självkänsla, målplanering, optimism, ansvar och kontrollbehov. Vidare 
är det av intresse att undersöka sambandet mellan heritabilitet och proaktivitet (till 
exempel med tvillingstudier), och i vilken mån proaktiva tankar och beteenden kan 
tränas upp. Slutligen kan det vara intressant att bedriva forskning kring motsatsen till 
proaktivt beteende, prokrastination (att skjuta upp något), vilket indirekt kan ge kunskap 
om proaktivitet. Syftet med de framtida undersökningarna bör i första hand vara att 
bidra med den kunskap som är nödvändig för framställningen av en enhetlig teori om 
proaktivitet (något som i dagsläget saknas). Då studien visar att det kvalitativa tillväga-
gångssättet kompletterar det kvantitativa, bör den fortsatta forskningen tillämpa båda 
metoderna. 

 

Denna kvalitativa studie undersökte proaktivitet utifrån de proaktivas perspektiv och har 
redovisat de gemensamma teman som påträffades. En modell över dessa temans 
relationer presenterades samt en lista över proaktivitetsfrämjande strategier. Under-
sökningen kan ge en fördjupad förståelse för proaktivitet och för vilka kognitiva och 
känslomässiga faktorer som kan föranleda och vidmakthålla ett initiativtagande 
beteende. 
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Annons 

 

Undersökning om 

Personlighet 
 
Undersökningen handlar om personlighet. Första delen består av ett test (i plastfickan nedanför). 
Några personer kommer sedan att väljas ut till en intervju, och får då svara på frågor kring 
personlighet. Du ska bara fylla i testet om du också kan tänka dig att medverka i intervjun. 
Resultaten kommer behandlas konfidentiellt och ska användas till en C-uppsats. 

 
Så här deltar du 
Ta ett testpapper ur plastfickan nedanför. Fyll i det och mejla svaren till försöksledaren. Du får 
då en bekräftelse på din medverkan och kan hämta ut UD-tid på expeditionen. Du blir 
informerad om det blir aktuellt med en intervju. Tid och plats för intervjun bestäms med 
försöksledaren.  

 
UD-tid 
 
UD-tid för testet: _________  
Testet tar ungefär 5-10 minuter att fylla i.  
 
UD-tid för intervjun: ________ 
Intervjun beräknas ta 45- 60 minuter. 
 
 
Skicka gärna in enkätsvaren så snabbt som möjligt.  
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Proaktivitetstest 
 

1. Ringa in den siffra som motsvarar din uppfattning i frågan (1 = tar helt avstånd, 7 = 
instämmer helt. * Observera att omvänd kodning gäller i fråga 3).  

2. Räkna ihop din totalpoäng (4+3+6 osv.). 
3. Mejla dina svar (”Fråga 1 = 5, Fråga 2 = 4” osv.) och din totalpoäng till 

drundlof@hotmail.com (kom ihåg att lämna namn och telefonnummer för eventuell 
intervju). Du får då en bekräftelse på att du har medverkat i studien. Skriv ut bekräftelsen 
och lämna i expeditionen för att få UD-tid.  

 

 
     Tar helt avstånd       Instämmer helt 
 
1. I am constantly on the lookout for new ways to  1       2       3       4       5       6       7 
 improve things 

 
2. I feel driven to make a difference in my community 1       2       3       4       5       6       7 
 
* 3. I tend to let others take the initiative to start new  7       6       5       4       3       2       1 
 projects 
 
4. Wherever I have been, I have been a powerful force 1       2       3       4       5       6       7 
 for constructive change 
 
5. I enjoy facing and overcoming obstacles to my ideas 1       2       3       4       5       6       7 
 
6. Nothing is more exciting than seeing my ideas turn 1       2       3       4       5       6       7 
 into reality 
 
7. If I see something I don’t like, I fix it  1       2       3       4       5       6       7 
 
8. No matter what the odds, if I believe in something 1       2       3       4       5       6       7 
 I will make it happen 
 
9. I love being a champion for my ideas, even against 1       2       3       4       5       6       7 
 against other’s opposition 
 
10. I excel at identifying opportunities  1       2       3       4       5       6       7 
 
11. I am always looking for better ways to do things 1       2       3       4       5       6       7 
 
12. If I believe in an idea, no obstacle will prevent me 1       2       3       4       5       6       7 
   from making it happen 
 
13. I love to challenge the status quo  1       2       3       4       5       6       7 
 
14. When I have a problem, I tackle it head-on  1       2       3       4       5       6       7 
 
15. I am great turning problems into opportunities 1       2       3       4       5       6       7 
 
16. I can spot a good opportunity long before others can 1       2       3       4       5       6       7 
 
17. If I see someone in trouble, I help out in any way I can 1       2       3       4       5       6       7 
 
 

Totalpoäng:_______ 
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Intervjuguide 

 

1. Inledning 

 
1.1 Vad tänker du på när du hör ordet proaktiv? 
1.2 Tycker du att du själv är proaktiv? Varför? 
1.3 Kan du ge ett exempel på när du upplevde dig som proaktiv?  
1.4 Har du alltid varit proaktiv eller är det något du har lärt dig/utvecklat? 
1.5 Är du medvetet proaktiv? 
1.6 Är ni proaktiva i er familj? 
 
2. Förutsättningar 

 
2.1 Är du alltid proaktiv? 
2.2 I vilka situationer är/är du inte proaktiv? 
2.3 Är du lika proaktiv i privatlivet som arbetslivet? 
2.4 Vad får dig att agera proaktivt, vad är motivationen, drivkraften, förutsättningarna? 
2.5 Hur tänker du när du bestämmer dig för att ta initiativ? 
 
3. Upplevelse 

 
3.1 Vilka känslor förknippar du med ditt proaktiva beteende? Före, under, efteråt? 
3.2 Hur känner du när du inte är proaktiv? 
3.3 Vad tror du att det är för personliga egenskaper som du har, som gör att du är 

proaktiv? 
3.4 Hur upplever du problem? 
 
4. Strategier 

 
4.1 Använder du dig av några medvetna strategier för att vara/bli mer proaktiv? 
4.2 Försöker du bli mer proaktiv? 

 
5. Avslutning 

 
5.1 Vill du tillägga något innan vi avslutar? 
 


