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Det moderna arbetslivet innebär högre krav och ökat ansvar för 
arbetstagarna. Ett sätt att hantera detta är att ta personligt initiativ, vilket 
kan definieras som ett proaktivt beteende där arbetstagaren på eget 
initiativ agerar med framhärdighet. Denna studie syftar till att 
undersöka sambandet mellan upplevd arbetsmiljö (i termer av 
arbetskrav, arbetskontroll, socialt stöd) och personligt initiativ samt 
huruvida det sambandet medieras av individens självtillit och 
hanteringsstrategier. Data insamlades genom en internetadministrerad 
enkät som fylldes i av individer med ett heltidsarbete, där 127 
kompletta svar erhölls. En regressionsbaserad medieringsanalys 
genomfördes för att analysera data. Resultaten visade att det fanns ett 
positivt signifikant samband mellan samtliga arbetsmiljöfaktorer och 
personligt initiativ. Vid medieringsanalyserna hade självtillit en 
medierande effekt på relationen mellan dels arbetskontroll och 
personligt initiativ samt socialt stöd och personligt initiativ, detta 
resultat är i enighet med tidigare forskning (Speier och Freses, 
1997). Hanterings-strategier hade en signifikant svag medierande effekt 
på relationen mellan arbetskrav och personligt initiativ. Där den svaga 
effekten kan bero på att arbetskrav inte delas upp i utmanande och 
hindrande krav. Sammanfattningsvis lyfter studien fram självtillit som 
den starkast medierande faktorn vad gäller sambandet mellan 
arbetsmiljö och personligt initiativ, vilket bör främjas om man 
eftersträvar ett ökat personligt initiativ.  

 
 
”There are three types of people in the world: those who make things happen, those who 
watch things happen, and those who wonder what happened” (Mary Kay Ash i Frese & 
Fay, 2001, sid 134) 
   
Det nya arbetslivet som har vuxit fram i modern tid är ett resultat av flera faktorer. 
Orsaker som bidragit till denna utveckling är bland andra de nya förutsättningarna med 
informationsteknologin, marknadskrafternas ökade inflytande och den ökade 
internationella konkurrensen (Huzzard, 2003). Den nya informationsteknologin 
möjliggör att obegränsade mängder information snabbt kan spridas globalt, vilket har 
fått genomgripande effekter på arbetslivet. En effekt är ett ökat arbetstempo eftersom 
det ständigt uppkopplade samhället inte tar hänsyn till viloperioder, vilket innebär att 
det blir svårare för arbetstagare att urskilja gränsen mellan arbete och privatliv (Allvin 
et al., 1999). Vidare har en managementprincip med rötter i Japans bilindustri - “lean 
production” - sedan 80-talet påverkat industrin och även fått genomslag i den offentliga 
sektorn i Sverige (Theorell, 2003). I lean production är en av grundsatserna att varje 
enskild arbetare ska tilldelas mer ansvar för helheten, genom att göra arbetstagarna mer 
ansvariga och delaktiga är tanken att produktionsflöden ska effektiviseras och att 
onödigt tidsslöseri ska elimineras. Enligt stressforskaren Theorell (2003) är arbetets 
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krav och de anställdas möjligheter att påverka sin arbetssituation av stor betydelse för 
god arbetsmiljö och en hållbar hälsoutveckling, vilket bidrar till låg sjukfrånvaro och 
färre förtidspensioneringar. Ett sätt att hantera det moderna arbetslivets högre krav och 
ökade ansvar för arbetstagarna är att ta personligt initiativ i arbetet, vilket kan definieras 
som ett proaktivt beteende där arbetstagaren på eget initiativ agerar med framhärdighet 
för att nå sina mål (Frese & Fay, 2001). Arbetsplatsens miljö skapar socialpsykologiska 
förutsättningar som underlättar eller utgör hinder för arbetstagare att ta personligt 
initiativ. Kontroll och socialt stöd är faktorer i arbetsmiljön som enligt Frese och Fay 
(2001) antas ha både direkt och indirekt inverkan på personligt initiativ. Vidare är 
Karaseks och Theroells krav-kontroll-stöd modell (1990) aktuell i sammanhanget, 
eftersom krav, kontroll och socialt stöd är fundamentala aspekter i den psykosociala 
arbetsmiljön. Enligt Theorell (2003) kan dessa aspekter av arbetsplatsens miljö påverka 
hur de anställda utvecklar sina hanteringsstrategier, det vill säga förmåga att hantera en 
pressad situation. Både hanteringsstrategier och självtillit, individens tilltro till sin egen 
förmåga, antas enligt Fay och Frese (2001) ha en direkt påverkan på personligt initiativ. 
Tidigare forskning har även visat att både självtillit och hanteringsstrategier har 
medierande effekter på relationen mellan arbetsmiljö och personligt initiativ (Lazarus & 
Folkman, 1984; Speier & Frese, 1997). 
 
Personligt Initiativ 
Dagens globala företag genomgår förändringar i högre takt än tidigare, vilket leder till 
att de anställda har högre krav på sig att söka efter nya möjligheter och ständigt sträva 
efter att förbättra sin omgivning i arbetet (Unsworth, 2001). Ett högre innovationstempo 
i arbetslivet indikerar att kreativa idéer måste implementeras snabbt, vilket betyder att 
personligt initiativ krävs hos både de arbetstagare som uppbringar idéerna och de 
arbetstagare som omvandlar de kreativa idéerna till konkreta produkter (Frese & Fay, 
2001). Förändringar av arbetskonceptet i det moderna samhället innebär att arbeten som 
tar formen av projekt utan fasta ramar blir allt vanligare, samt att ansvaret i allt större 
utsträckning delegeras nedåt i organisationer och att samtliga arbetstagare i högre grad 
måste fatta och fullfölja egna beslut (Frese & Fay, 2001). När anställda arbetar med 
uppgifter utanför en fast ram måste de kunna motivera sig själva och kunna lita på sina 
egna beslut, vilket återigen understryker vikten av personligt initiativ i arbetslivet (Fay 
& Frese, 2001). 
                                         
Enligt forskarna Frese och Fay (2001) betraktas personligt initiativ som ett beteende, 
vilket kännetecknas av fyra aspekter; initiativtagande, proaktivt beteende, framhärdighet 
samt handlande i linje med de organisatoriska målen. Vid studier av självskattad 
personligt initiativ är det dock brukligt att mäta begreppet som en dimension (Frese et 
al., 1997). Initiativtagande handlar om att en individ utför något i arbetet utan att ha fått 
explicita instruktioner eller blivit tillsagd att utföra uppgiften, ett exempel på detta är en 
situation när en industriarbetare försöker att laga en trasig maskin även fast det ligger 
utanför individens arbetsbeskrivning att utföra reparationen (Frese & Fay, 2001). Att 
agera proaktivt innebär att individen har ett framtidsfokus och undviker att vänta med 
att utföra uppgifter tills hen tvingas agera utifrån ett krav (Frese & Fay, 2001). Denna 
framförhållning innebär att arbetstagaren förbereder sig på att hantera nya eller 
återkommande krav, problem och möjligheter och på så sätt utvecklar strategier för att 
bemöta framtida arbetssituationer (Fay & Frese, 2001). I linje med Frese och Fays 
forskning definierar Crant (2000) arbetstagares proaktiva beteende som initiativtagande 
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i syfte att förbättra rådande arbetsförhållanden eller skapa nya, vilket involverar en 
utmaning av status quo istället för att passivt anpassa sig efter nuvarande 
omständigheter. Generellt tyder personligt initiativ på att något förändras, exempelvis 
att en process, procedur eller uppgift adderas eller modifieras i arbetet. Vid förändringar 
kan det bland kollegor uppstå motstånd till att överge gamla rutiner och till att tvingas 
anpassa sig efter något nytt. Därför är framhärdighet viktigt, vilket innefattar att 
individen håller fast vid sina idéer, är envis och håller ut vid motstånd för att kunna nå 
uppsatta mål (Fay & Frese, 2001). Personligt initiativ innebär ofta att arbetstagaren 
uppvisar ett beteende som har en rebellisk komponent, dock är det viktigt att det 
personliga initiativet i slutändan går i linje med de övergripande organisatoriska målen, 
annars räknas inte beteendet som personligt initiativ (Fay & Frese, 2001). 
 
Proaktivt beteende på arbetsplatsen skiljer sig från ett passivt förhållningssätt, vilket 
karaktäriseras av att arbetstagaren endast gör vad som beordras, ger upp vid motstånd 
och inte utvecklar strategier för att hantera framtida svårigheter (Fay & Frese, 2001). 
Det passiva förhållningssättet i arbetet kan med andra ord förklaras som ett reaktivt 
beteende, där den anställde agerar utefter krav från omgivningen. Detta kan jämföras 
med det traditionella synsättet, där en arbetstagare som är ny på arbetsplatsen ska 
anpassa sig efter de nya uppgifterna och socialiseras in i organisationskulturen (Fay & 
Frese, 2001).  Enligt detta traditionella synsätt bedöms exempelvis en arbetstagares 
prestation utefter hur väl personen har följt givna anvisningar. I en kontrast till detta 
argumenterar forskning i alltmer ökande omfattning för att den aktiva arbetstagaren är 
att föredra på arbetsmarknaden (Frese & Fay, 2001).   
 
Frese och Fay (2001) lyfter vidare fram de konceptuella svårigheterna gällande 
personligt initiativ i lågkvalificerande- respektive högkvalificerande arbeten. I ett 
högkvalificerat arbete kan det vara svårt att identifiera personligt initiativ då detta ofta 
förväntas av arbetstagaren och kan vara en del i arbetsbeskrivningen. För att definiera 
personligt initiativ i dessa arbetssammanhang, kan det yttras genom att arbetstagaren tar 
sig an och utför uppgifter som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter och därmed 
utanför arbetsrollen. Inom lågkvalificerade yrken kan personligt initiativ komma i 
konflikt med arbetets utformning, eftersom arbetsuppgifterna inom exempelvis 
industrin innebär en hög grad av standardisering. Vidare innebär dessa typer av arbeten 
ofta en låg grad av autonomi och kontroll för arbetstagaren, vilket ytterligare försvårar 
för arbetstagaren att utöva personligt initiativ.  
 
Vilka Faktorer leder till Personligt Initiativ? 
I sin forskning har Frese och Fay (2001) arbetat fram ”Antecedents and Consequences 
of Personal Initiative”, vilket är en komplex modell som kartlägger och förklarar 
faktorer som påverkar personligt initiativ, samt de konsekvenser som personligt initiativ 
frambringar. Utgångspunkten i denna modell är att personligt initiativ betraktas som ett 
aktivt beteende och inte som en personlighetsvariabel. De faktorer som anses påverka 
personligt initiativ är intern orientering, omgivningens stöd, personlighet samt kunskap 
och kompetens. Resultatet av personligt initiativ är hög prestation både på en individuell 
och organisatorisk nivå. Intern orientering påverkar en individs uppfattning om att 
personligt initiativtagande är möjligt att genomföra och att individen kan hantera de 
negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av att personligt initiativ utförs. Intern 
orientering i modellen omfattar självtillit, utvärdering och strävan efter arbetskontroll, 
hanteringsstrategier och hantering av potentiella negativa konsekvenser till följd av 
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personligt initiativ. Omgivningens stöd omfattar arbets- och organisationsrelaterade 
förhållanden som förenklar för arbetstagaren att utöva personligt initiativ, dessa är 
komplexitet, kontroll, stressorer och stöd för personligt initiativ. Kunskap och 
kompetens är viktiga faktorer för att ta personligt initiativ då detta krävs för att 
identifiera ett förändringsbehov, analysera problemet och finna lösningar. 
Personlighetsvariabler som påverkar personligt initiativ är ett behov av att prestera väl, 
en aktiv inställning till arbetet och psykologisk konservatism. Den psykologiska 
konservatismen innebär strikta regler och motstånd till förändring, vilket har hämmande 
effekter på personligt initiativ.  
 
I modellen görs vidare en åtskillnad mellan direkta och indirekta faktorer (Kanfer, 
1992) som påverkar personligt initiativ. Intern orientering bedöms ha direkt påverkan på 
personligt initiativ, och utgörs av faktorer som är mer specifika, mer 
handlingsorienterade och närmare begreppet personligt initiativ än de indirekta 
orsaksfaktorerna (Frese & Fay, 2001). Personlighet tillsammans med kunskap och 
kompetens betraktas som indirekta faktorer och omgivningens stöd omfattar både 
direkta och indirekta faktorer (Frese & Fay, 2001). I enlighet med forskning av Rotter, 
Chance och Phares (1972) menar Frese och Fay (2001) att de direkta variablerna bör 
vara mer prediktiva gällande personligt initiativ än de indirekta, mer generella 
faktorerna.  
 
De faktorer i Frese och Fay’s modell (2001) som är av intresse för denna studie är 
arbetsmiljöfaktorer och intern orientering. Inom intern orientering ligger fokus på 
självtillit och hanteringsstrategier, vad gäller arbetsmiljöfaktorer är socialt stöd och 
arbetskontroll centrala. Dessa kompletteras med arbetskrav som en möjlig predicerande 
variabel till personligt initiativ då krav-kontroll-stöd modellen frekvent används för att 
beskriva och studera den psykosociala miljön på en arbetsplats (Karasek & Theorell, 
1990).  
 
Krav, Kontroll och Stöd i Arbetsmiljön 
Karasek (1979) introducerade krav-kontroll modellen för att förklara vilken påverkan 
arbetets karaktäristik, såsom arbetskrav och arbetskontroll har på hälsa och välmående. 
Modellen fokuserar på den psykosociala miljön runt individen och utgår från 
arbetstagarens upplevelse av de arbetsvillkor och psykiska krav som arbetet ställer samt 
hur de upplever sig kunna kontrollera sitt eget arbete (Karasek & Theorell 1990). 
Modellen har haft stor betydelse för forskning kring arbetshälsa och arbetsstress både i 
Sverige och internationellt (Van der Doef & Maes, 1999). Arbetskrav är de yttre 
psykiska och fysiska belastningar som den anställde ställs inför på arbetet och den 
ansträngning som krävs för att utföra sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
Arbetskontroll mäter hur stort besluts- och handlingsutrymme arbetstagare har i arbetet 
(Karasek och Theorell, 1990), vilket delas upp i påverkansmöjligheter och 
kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter innefattar arbetstagares möjlighet att påverka 
hur, när och vilka arbetsuppgifter ska utföras i arbetet samt vara delaktig i viktiga beslut 
som rör arbetet och kunskapskontroll hur arbetstagarens kunskaper används och 
utvecklas (Theorell, 2006). Socialt stöd integrerades senare i modellen då det 
betraktades som en fundamental faktor för att beskriva och förstå arbetsmiljön, 
modellen fick därmed namnet krav-kontroll-stöd modellen (Johnson & Hall, 1988; 
Johnson, Hall, & Theorell, 1989, Karasek and Theorell, 1990). Socialt stöd kan ta två 



	  

	  

5	  

former; emotionellt stöd såsom trygghet, gemenskap och uppskattning och 
instrumentellt stöd vilket består av mer konkret hjälp vid behov, det är framförallt det 
emotionella stödet som fungerar som en buffert mot kravfyllda arbetsmiljöer (Karasek 
& Theorell 1990). Upplevelsen av socialt stöd kan enligt Levi (2000) kategoriseras som 
en friskfaktor mot ohälsa. 
 
Genom att kombinera olika grader av arbetskrav med låg och hög kontroll skapas fyra 
olika slags arbeten; passiva, aktiva, låg-stress och hög-stress (Karasek, 1979). Den 
optimala arbetssituationen är en när höga krav ställs på de anställda, samtidigt som de 
upplever att de har kontroll över sitt arbete, det vill säga ett aktivt arbete (Kindenberg & 
Wallin, 2000) Detta innebär att arbetskraven omvandlas till utmaningar och 
problemlösning, vilket leder till motivation, utveckling, arbetstillfredsställelse och ökad 
produktion (Karasek & Theorell, 1990). I ett passivt arbete möter arbetstagaren låga 
krav och har en låg arbetskontroll, detta begränsar möjligheterna för problemlösning, 
egna initiativ och utmaningar vilket leder till att den anställda blir inaktiv och 
omotiverad vilket får konsekvenser såsom minskat lärande, engagemang och negativ 
stress (Karasek & Theorell, 1990). När det anställda möter låga arbetskrav och har en 
hög arbetskontroll så beskrivs detta som ett “lågstressarbete”, vilket leder till låg stress 
och färre arbetsrelaterade sjukdomar än i de andra tre arbetena, dock finns risken att 
lågstressarbeten uppfattas som otillfredsställande och inte tillräckligt utmanande 
(Karasek & Theorell, 1990). “Högstressarbeten” karakteriseras av låg arbetskontroll och 
höga arbetskrav. Då kraven är högre än kontrollen och förmågan att påverka så leder det 
till att arbetstagaren inte kan omvandla stressen till utmaningar och de mister 
motivationen för utveckling och lärande. Detta genererar mest negativ stress och 
psykisk och fysisk ohälsa i jämförelse med de andra arbetena och ses därför som den 
mest ogynnsamma arbetssituationen Karasek & Theorell, 1990). Anställda som 
upplever socialt stöd i arbete har däremot en förbättrad förmåga att hantera stress än 
anställda som saknar socialt stöd (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001) 
och kan öka känslan av kontroll i arbeten med höga psykiska krav. (Johnson, 1986). Ett 
lågstressarbete (hög kontroll, låga krav) samt förekomst av socialt stöd, är den 
situationen som skapar bäst förutsättningar för välbefinnande i arbetet (Johnson & 
Halls, 1988). Det sociala stödet från chefer och kollegor visade sig ha en positiv effekt 
på arbetstagare som arbetar utifrån höga krav och låg arbetskontroll (högstress arbeten) 
(Johnson & Hall, 1988; Pettersson, Hertting, Hagberg & Theorell, 2005). Dessutom 
hade individer med aktiva arbeten och stort socialt stöd i arbetet en mer positiv 
upplevelse av arbetssituationen än de personer i aktiva arbeten som saknade socialt stöd 
(Johnson & Hall, 1988). 
 
Arbetskontroll innebär att individen har inflytande över arbetets ordningsföljd, tidsram 
och innehållet av ens arbetsmål, arbetsstrategier, feedback och arbetsförhållanden 
(Frese, 1989). Kontroll ses som en viktig arbetskarakteristika och har relation till hälsa 
(Karasek & Theorell, 1990) intellektuell flexibilitet (Kohn & Schooler, 1978) och 
arbetsmotivation (Hackman & Oldham, 1976). Avsaknaden av valmöjligheter och låg 
kontroll leder till hjälplöshet som leder till negativa effekter på arbetsmotivation, då den 
anställda slutar försöka kontrollera omgivningen för att hen inte längre förväntar sig ett 
positivt resultat (Heckhausen & Schulz, 1995). Dock leder avsaknaden av kontroll på 
kort sikt till en ökad önskan av kontroll men om avsaknaden håller i sig över en längre 
period så utvecklas inlärd hjälplöshet, vilket minskar ett aktivt sökande efter kontroll 
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hos den anställda (Wortman & Brehm, 1975). En hög nivå av arbetskontroll bör öka 
personligt initiativ, då det ökar känslan av ansvar för hela arbetet (Hackman & Oldham, 
1976) och är associerad med en bredare och mer proaktiv arbetsroll, vilket ökar 
personligt initiativ genom att stimulera proaktivt tänkande, ett självstartande 
angreppssätt och ansträngning för att överkomma hinder (Parker, Wall & Jackson, 
1997). Högre nivå av kontroll leder också till större kunskap om arbetet i sig, vilket 
öppnar upp för möjligheten att hitta tillfällen där personligt initiativ är önskvärt 
(Holman & Wall, 2002). Kontroll bör påverka personligt initiativ såvida att individer 
med upplevelse av hög kontroll har större chans att hålla ut när problem uppstår och att 
söka efter möjligheter att hantera problemen (Bandura, 1997). De har högre 
förhoppningar kring att lyckas och antar därför ett långsiktigt perspektiv vid målsättning 
och planering vilket leder till en mer proaktiv inställning (Heckhausen & Schulz, 1995) 
och ett mer aktivt sökande efter information (Ashford & Tsui, 1991) vilket leder till en 
bättre förståelse för var, när och hur personligt initiativ bör utföras.  
 
Arbetskrav har varierande inverkan på arbetsengagemang, vilket beror på vilken 
psykologisk respons som triggas av kraven (Crawford, LePine, & Rich, 2010). Individer 
uppfattar ofta krav som utmanande eller hindrande, där ett utmanade krav ses som något 
som kan kontrolleras och som främjar skicklighet, lärande och personlig tillväxt, medan 
hindrande krav ses som stressfulla krav som är okontrollerbara vilket kan leda till 
minskad utveckling, lärande och måluppfyllande (Cavanaugh, Boswell, Roehling, & 
Boudreau, 2000). Känslan av att vara utmanad och samtidigt kunna klara av det, vilket 
är fallet vid utmanande krav, skapar positiva emotioner och en ökad känsla av 
meningsfullhet, vilket leder till högre arbetsengagemang och motivation (May, Gilson, 
& Harter, 2004). Med resultatet att den anställda engagerar sig mer i proaktiva 
beteenden (Ghitulescu, 2013). Hindrande krav leder till negativa känslor och en passiv 
inställning till arbetet och en lägre benägenhet att anstränga sig för att möta kraven 
(Crawford, LePine, & Rich, 2010). Detta minskar arbetsengagemang och intern 
motivation hos den anställda (May, Gilson, & Harter, 2004) som blir mindre benägen 
att utöva proaktiva beteenden (Ghitulescu, 2013).  
 
Socialt stöd är viktigt vid implementation av nya idéer på arbetsplatsen, då det 
involverar sociala processer, där individen söker återkoppling och stöd från kollegor 
gällande sina idéer och vidare motiverar sina kollegor att välja den bästa iden (DeDreu 
& West, 2001). Individer som visar ett högt personligt initiativ är därmed motiverade att 
diskutera problem i arbetet med sina kollegor i syfte att överkomma sociala hinder för 
att kunna implementera nya idéer i organisationen (West, 2002). Ett teoretiskt 
antagande är att individer som visar på högt personligt initiativ använder sig av socialt 
stöd på ett effektivt sätt för att implementera nya idéer i arbetet (Daniels, Wimalasiri, 
Cheyne & Story, 2011). Ghitulescu (2013) fann i sin studie att sociala band hade en 
positive inverkan på proaktivt beteende, såsom personligt initiativ.  
 
I Frese och Fay (2001) anses arbetsmiljöfaktorer ha en indirekt effekt på personligt 
initiativ medan intern orientering har en direkt effekt, vilket betyder att effekten av 
arbetsmiljöfaktorer på personligt initiativ går igenom och medieras av intern 
orientering.  
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Självtillit  
Självtillit definieras som en individs tilltro till sin egen förmåga, och har betydande 
inflytande på mänskligt handlande och prestation (Bandura, 1991). Dess inverkan i 
handlandet omfattar det initiala beslutsfattandet att utföra en handling, graden av 
ansträngning och uthålligheten vid svårigheter (Bandura, 1991). Det är fullt möjligt att 
personer med likvärdig kompetens presterar dåligt, lika eller extraordinärt bra, beroende 
på huruvida deras självtillit förstärker eller försvagar deras motivation och 
problemlösande beteende (Wood & Bandura, 1989). Enligt en tidigare metaanalys är 
självtillit positivt relaterad till både prestation och valet av beteenden i ett 
organisatoriskt sammanhang (Sadri & Robertsson, 1993). Ytterligare forskning som 
utförts av tre oberoende grupper av forskargrupper pekar på en positiv relation mellan 
självtillit och proaktivt, förändringsinriktat beteende (Morrison & Phelps, 1999; Parker, 
Williams, & Turner, 2006; Speier & Frese, 1997). Bandura (1991) menar dessutom att 
hög självtillit leder till att en individ sätter upp högre individuella mål. 
 
Enligt Bandura (1991) är självtillit ett socialpsykologiskt fenomen som utvecklas hos en 
individ genom inlärning. Individers inlärning och utveckling av självtillit härstammar ur 
fyra huvudsakliga informationskällor, nämligen erfarenhet, social jämförelse, positiv 
feedback och förbättring av det psykologiska tillståndet (Wood & Bandura, 1989). Det 
mest effektiva sättet för en individ att utveckla en stark självtillit är genom erfarenheter 
av skicklighet, där lyckade prestationer stärker uppfattningen om den egna förmågan 
medan misslyckanden skapar självtvivel (Wood & Bandura, 1989). Dock kan det vara 
problematiskt för individer som tidigare har erfarenheter av att lyckats enkelt med 
utmaningar då en förutsättning för att utveckla en motståndskraftig självtillit är 
erfarenheter av att överkomma svårigheter genom ihärdig ansträngning (Bandura, 
1991). I arbetslivet kan skicklighet utvecklas när en individ får ta egna beslut, arbeta 
med utmanade uppgifter och använda sin personliga kompetens i arbetet (Wood & 
Bandura, 1989). Vidare påverkas en individs självtillit av sociala jämförelseprocesser, 
vid bedömningen av sin prestation jämförs i huvudsak den egna prestation mot andras 
prestationer, vilket fungerar som en referenspunkt (Wood & Bandura, 1989). Social 
övertygelse är ett ytterligare sätt att utveckla självtilliten. Individer som får uppmuntran 
och positiv feedback av sin omgivning är mer benägna att anstränga sig och bli 
framgångsrika än personer som inte uppmuntras och som tvivlar på sig själva. Det är 
dock viktigt att stödet av omgivningen är realistiskt grundat, annars finns det risk för att 
en individs självtillit höjs till orealistiskt höga nivåer. (Wood & Bandura, 1989). Det 
fjärde sättet att öka självtillit på är genom att förbättra det psykologiska tillståndet, 
reducera stressnivåerna och förändra tolkningen av kroppsliga signaler, då individer 
väger in sin uppfattning av sitt psykologiska tillstånd vid bedömningen av egen 
förmåga, där spänningar tolkas som tecken på en sårbarhet (Wood & Bandura, 1989) 
 
Frese och Speiers tidigare forskning (1997) av personligt initiativ visar att självtillit har 
medierande effekter som sammanlänkar arbetsmiljö och personligt initiativ och att 
självtillit är viktigt för personligt initiativ, eftersom stark självtillit ökar sannolikheten 
för att en individ ska vilja genomföra en svår uppgift. Vidare ökar en stark självtillit 
ansträngningsgraden och uthålligheten, medan en låg grad av självtillit har negativ 
effekt på personligt initiativ, då det leder till att utmanande situationer i arbetet undviks 
och en tendens att snabbt ge upp vid svårigheter (Bandura, 1997; Speier & Frese, 1997).  
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Hanteringsstrategier  
Hanteringsstrategier och stress har studerats av forskarna Lazarus och Folkman (1984), 
vilket är ett ramverk för att undersöka psykologisk påfrestning. Inom denna forskning 
betraktas stressen som kontextuell, vilket innebär det förekommer transaktioner mellan 
individen och miljön och stress betraktas som en process som förändras över tid. De 
negativa effekterna av arbetsrelaterad stress kan dämpas genom både individuella 
faktorer, till exempel personlighet och stresstolerans, samt organisatoriska faktorer, som 
exempelvis chefsstöd och känsla av teamarbete (Kirk, 2011). 
 
Lazarus och Folkman (1984) definierar hanteringsstrategier som att ”individen 
kontinuerligt förändrar sitt beteende och tankemönster i syfte att klara av specifika yttre 
och/eller inre krav”. Kraven i dessa sammanhang upplevs som påfrestande eller 
överväldigande i relation till personens resurser. Hanteringsstrategier handlar med andra 
ord om vad en person gör och tänker för att förbättra, minska eller undvika stresskällans 
inverkan på individen. Lazarus och Folkman (1984) gör åtskillnad mellan två typer av 
distinkta hanteringsstrategier, vilka är problemorienterad hantering samt 
känsloorienterad hantering. Problemorienterad hantering innebär att individen agerar 
och gör insatser för att förändra den stressande situationen. Det kan till exempel 
innebära att ta beslut och göra upp en handlingsplan för att reducera stresskällan. 
Känsloorienterad hantering omfattar strategier för att reglera känslomässiga reaktioner 
av stress. Lazarus och Folkman (1980) har i tidigare forskning visat att båda dessa 
former av hanteringsstrategier används i majoriteten av stressfyllda situationer och att 
den relativa proportionen av varje form varierar, beroende på hur situationen uppfattas, 
där problemorienterade strategier ökar i situationer där individen upplever sig ha 
kontroll medan känsloorienterade strategier är dominerande i situationer som upplevs 
som oföränderliga. 
 
Graden av stressreaktion i ett specifikt sammanhang är beroende av personens tolkning 
av händelsen, uppgiften eller kontexten (Folkman, 1984). I den initiala tolkningen sker 
en bedömning av den personliga signifikansen, det vill säga hur betydelsefull 
situationen är för individen. Denna initiala tolkning formas av en individs 
trosuppfattningar, värderingar och mål. I den sekundära tolkningen av en situation gör 
individen en bedömning av sina möjligheter att tillämpa hanteringsstrategier. Dessa två 
former av tolkningar avgör i vilken utsträckning en stressande situation tolkas som 
skadlig, farlig eller utmanande av individen. Tolkningsprocessen genererar känslor, 
exempelvis associeras ångest och rädsla med tolkningar av fara. De individuella 
skillnaderna i tolkningsprocessen kan förklara varför en given situation kan ha vitt 
skilda innebörder för olika individer. En arbetsintervju kan exempelvis upplevas som ett 
hot för en person men som en utmaning för någon annan.  
 
Fay och Freses (2001) tidigare forskning har visat att hanteringsstrategier är betydande 
för att en individ ska kunna ta personligt initiativ. Om man tror att man kommer ha 
svårt att hantera problem som kan uppstå till följd av att personligt initiativ utövas, så 
blir effekten lägre motivation för att ta personligt initiativ. Problemorienterad 
stresshantering, till exempel att försöka förändra situationen, hjälper individen att 
hantera negativa konsekvenser som kan följa av att ta personligt initiativ på 
arbetsplatsen, exempelvis kollegors motstånd till förändring (Fay & Freses, 2001). Det 
empiriska sambandet mellan problemorienterad stresshantering och personligt initiativ 
har även bekräftats i tidigare studier. (Frese et al., 1997; Lazarus & Folkman, 1984). 



	  

	  

9	  

Hur väl en arbetstagare hanterar problem som uppstår i arbetet är därmed av signifikant 
betydelse för personligt initiativ (Frese et al., 1997).  
          
Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie är att – med utgångspunkt i Freses och Fay’s (2001) modell 
samt Karaseks och Theorells (1990) modell – studera personligt initiativ i relation till 
specifika faktorer i arbetsmiljön med målsättningen att bidra till den samlade kunskapen 
om hur personligt initiativ uppstår i arbetslivet. Mer specifikt syftar studien till att 
undersöka huruvida sambandet mellan upplevelser av krav, kontroll och socialt stöd, å 
ena sidan, och personligt initiativ, å andra sidan, medieras av individens upplevda 
självtillit samt stresshanteringsstrategier. Studiens konceptuella modell illustreras i 
Figur 1, där arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och stöd i arbetet antas påverka 
personligt initiativ. Modellen antar vidare att denna huvudeffekt går genom och 
medieras av självtillit och stresshanteringsstrategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Relationen mellan arbetsmiljöfaktorer, intern orientering och personligt initiativ 
   
  
Mer specifikt ämnar föreliggande studie att undersöka följande hypoteser: 
     
H.1: Arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och socialt stöd korrelerar positivt med 
personligt initiativ i arbetet. 
 
H.2a: Sambandet mellan arbetskrav och personligt initiativ medieras av självtillit och 
hanteringsstrategier. 
 
H.2b: Sambandet mellan arbetskontroll och personligt initiativ medieras av självtillit 
och hanteringsstrategier. 
 
H.2c: Sambandet mellan socialt stöd och personligt initiativ medieras av självtillit och 
hanteringsstrategier. 
 
 

METOD 
 

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna rekryterades genom ett tillgänglighetsurval. Via telefon och 
mail kontaktades ett flertal företag inom olika branscher i både privat och offentlig 
sektor, där författarna sedan tidigare hade en relation till en anställd. Sex stycken 
företag valde att delta och 163 anställda mottog enkäten. Företagen verkade inom 

Arbetsmiljö 
 

•  Arbetskrav 
•  Arbetskontroll 
•  Socialt stöd 

 
 

•  Självtillit 
• Hanteringsstrategier 
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skolan, fordonsindustrin, försäkringsbranschen, säkerhet och revision. Dessutom 
skickades 89 stycken enkäter till bekanta till studiens författare. Detta gjordes för att 
öka studiens deltagarantal och en spridning i ålder, kön och yrke eftersträvades. Vid 
kontakten med företagen och privatpersonerna erhölls en kort introduktion av studien 
och ämnesområdet som undersökningen behandlade. Vidare försäkrades varje 
organisation och deltagare om fullständig anonymitet. Antalet web-enkäter som 
skickades ut var 252, varav totala antalet deltagare i studien uppgick till 155, vilket 
resulterade i en svarsfrekvens på 62 %. Av dessa 155 deltagare rapporterade 28 inte 
fullständiga svar och därför exkluderades dessa från analysen. 127 respondenter uppgav 
fullständiga svar av dessa var 75 kvinnor och 52 män. Åldersspannet på deltagarna var 
brett där den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta var 64 år. Deltagarna hade en 
medelålder på 38,87 (standardavvikelse = 11,95) och var bosatta i Stockholms län, 
Västmanlands län samt Sörmlands län. Kravet för att få delta i studien var att 
personerna vid undersökningstillfället hade heltidsarbete, eftersom heltidsanställda 
arbetstagare utgjorde populationen i studien.  
 
Procedur & Material 
Data har samlats in genom en enkät som skapats och administrerats genom Qualtrics, 
vilket är ett webbaserat program som möjliggör datainsamling genom internet. Vid 
rekryteringen av deltagare skickades enkäten som en länk via mail eller Facebook. 
Genom länken öppnades enkäten som enkelt fylldes i genom att klicka i svarsrutor och 
som tog ungefär fem minuter att slutföra. Deltagarna fick själva välja tillfälle för att 
fylla i enkäten, den enda tidsbegränsningen som fanns var att deltagarna skulle svara 
inom 11 dagar eftersom enkäten sedan stängdes ned. I enkätens inledning, innan 
frågorna, informerades samtliga respondenter återigen om deras anonymitet i studien, 
att det inte finns några rätt eller fel svar och att de kunde avbryta studien när som helst 
om de inte ville fortsätta.  
 
Mätinstrument 
Enkäten bestod av totalt 37 frågor, varav 34 stycken behandlade ämnesområdena i 
studien och resterande frågor var av demografisk karaktär och omfattade kön, ålder 
samt företag där respondenten var anställd. Enkäten konstruerades utifrån sex olika 
skalor som mätte personligt initiativ, självtillit, hanteringsstrategier, krav, kontroll samt 
socialt stöd. Frågorna var i form av påståenden, där respondenternas attityder mättes 
genom självskattning. Samtliga frågor besvarades genom en femgradig 
bedömningsskala, där 1 representerade “stämmer inte alls” och 5 representerade 
“stämmer helt”. Personligt initiativ mättes genom Frese och Fay’s (1997) ”Self reported 
initiative scale”, vilken består av sju frågor och som översattes från engelska till 
svenska av författarna. En exempelfråga från personligt initiativ-skalan är; “I mitt arbete 
tar jag mig an problem direkt”. Variablerna krav, kontroll och socialt stöd mättes genom 
”Swedish Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ)” (Sanne, Torp, Mykletun & 
Dahl, 2005). En exempelfråga från krav-skalan lyder; ”mitt arbete kräver att jag arbetar 
hårt”. Ett exempel på fråga från kontroll-skalan är; ”jag får lära mig nya saker i mitt 
arbete”. Från skalan som mätte socialt stöd är en exempelfråga: “Det är god 
sammanhållning bland kollegor på mitt arbete”. Självtillit mättes genom ”Short 
occupational self-efficacy scale” med sex frågor (Rigotti, Schyns & Mohr, 2008). En 
exempelfråga från självtillits-skalan är; “vad som än händer i arbetet så har jag oftast 
förmåga att hantera det”. Hanteringsstrategier mättes med fem frågor genom ”coping 
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strategy scale” (Näswall et al., 2006) och dessa översattes från engelska till svenska 
inför studien, samt kortades ner från 15 frågor till 5 frågor då 3 frågor på varje område 
var näst intill identiska. Hanterings-skalan mäter olika aspekter av hanteringsprocessen, 
såsom förändring av situationen, anpassning, omvärdering, undvikande och symptom 
reducering, vilket omfattar både problem- och känsloorienterad hantering. ”Jag försöker 
att ändra mina förväntningar så de passar situationen” är en exempelfråga från denna 
skala. Frågorna som mätte personligt initiativ och hanteringsstrategier i enkäten 
utgjordes av en ovaliderad svensk översättning av tidigare validerade engelskspråkiga 
mätinstrument. Resterande skalor som användes i denna studie har tidigare validerats på 
svenska och använts inom forskning (Sanne, Torp, Mykletun & Dahl, 2005; Rigotti, 
Schyns & Mohr, 2008). 
 
Dataanalys 
En regressionsbaserad medieringsanalys (se t.ex. Preacher & Hayes, 2008) har 
genomförts för att analysera data. Medieringsanalysen som användes i föreliggande 
studie är en utvecklad version av Baron och Kenny’s (1986) analysmetod. Mediering 
betyder att en prediktor påverkar en beroende variabel indirekt genom minst en 
mellanliggande variabel, vilken kallas för mediator. Denna studie omfattar tre olika 
aspekter av arbetsmiljö; krav, kontroll och socialt stöd. Dessa arbetsmiljöaspekter 
predicerar personligt initiativ i arbetet indirekt genom två mellanliggande variabler; 
självtillit och hanteringsstrategier. Analysen sker genom en multipel medieringsmodell 
eftersom studien omfattar två mediatorer.  
 
Med denna analysmetod är det möjligt att konstatera i vilken grad givna variabler 
medierar effekten mellan arbetsmiljö och personligt initiativ, under förutsättning att de 
andra mediatorerna i modellen inkluderas. Den multipla medieringsanalysen gör det 
även möjligt att undersöka hur stor betydelse de enskilda indirekta effekterna har jämför 
med varandra. En vetenskaplig fördel med denna analysmetod är att flera teorier kan 
jämföras inom samma modell (Preacher & Hayes, 2008). En annan vetenskaplig fördel 
med multipel medieringsanalys är att det möjliggör för att finna specifika signifikanta 
indirekta effekter även fast den totala indirekta effekten är icke-signifikant (Preacher & 
Hayes, 2008). 
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Figur 2. Illustration av multipel medieringsmodell med två mediatorer. (A) Arbetsmiljö predicerar 
personligt initiativ. (B) Arbetsmiljö har en indirekt effekt på personligt initiativ och medieras 
genom de två aspekterna av självtillit och hanteringsstrategier.  
 
Utifrån Preacher och Hayers (2008) rekommendationer utfördes beräkningar för 
punktestimat för den totala effekten (c), de direkta effekterna (c’) och de indirekta 
effekterna (α*β-stigar) för de två mediatorerna, se figur 2. t-värden för totala och direkta 
effekter beräknas med syftet att signifikanstesta dessa, om en minskning från total 
effekt till direkt effekt erhålls i analysen, indikerar resultatet att det föreligger en 
mediering. Om en effekt erhålls, i detta fall en mediering, är det sannolikt att de 
mellanliggande variablerna medierar effekten av arbetsmiljö på personligt initiativ 
(Preacher & Hayes, 2008). Ytterligare steg i analysen var att signifikanstesta de 
indirekta effekterna i medieringsmodellen, vilket är produkten av koefficienterna för α- 
och β- stigarna (α*β-stigar). För detta användes ”bootstrapping” eftersom denna metod 
anses vara överlägsen för ändamålet. Bootstrapping ger högre power samtidigt som 
metoden ger en rimlig kontroll över risken för typ I-fel (Preacher & Hayes, 2008). 
Bootstrapping är en icke-parametrisk statistisk metod som används för att räkna ut 
konfidensintervallen för alla punktestimat gällande de indirekta effekterna. Denna 
metod innebär att samtliga stickprov dras slumpmässigt ur en fördelning, där varje 
värde dras oberoende och med återläggning och där varje deltagare har samma 
sannolikhet att inkluderas. I denna analys drogs totalt 5000 bootstrap-stickprov, vilket 
följer gällande praxis. Dessa stickprov användes sedan för att beräkna 
konfidensintervallen för punktestimaten. Om punktestimatet och intervallet för 
bootstrap ligger på samma sida om noll, det vill säga att alla estimat är positiva eller 
negativa, så är resultatet signifikant. Preacher och Hayes (2008) SPSS-program som 
används för modeller med multipla mediatorer utförde samtliga beräkningar gällande 
mediering. Programmet är utformat för enkla medieringsmodeller, vilket innebär att det 
endast tillåter test av modeller med en predicerande variabel och en utfallsvariabel. 
Detta innebar att tre separata analyser genomfördes, med andra ord en för respektive 
arbetsmiljöfaktor.  
 
 

RESULTAT 
 

Reliabilitetstest med Cronbachs alpha genomfördes. Cronbachs alpha bör ligga mellan 
ca 0,7 och 0,9 för att en god intern stabilitet ska anses föreligga. Tre enkätfrågor togs 
bort efter dessa test; en från hanteringsstrategier-skalan, en från krav-skalan och en från 
kontroll-skalan, för att öka reliabiliteten. Cronbachs alpha presenteras i tabell 1 och 
visar på god intern stabilitet för alla variabler förutom de som gäller hanteringsstrategier 
som har en reliabilitet på 0,58. De andra variablerna ligger mellan 0,72 och 0,83.  
 
Tabell 1: Bivariata korrelationer, deskriptiv statistik samt reliabilitetsestimat för samtliga variabler 
som ingår i studien, N = 127. 

 M (SD) Alpha (a)a 1 2 3 4 5 6 

Variabler:         

1. Personligt initiativ 3,77 (0,60) 0,83 -      

2. Självtillit 3,90 (0,52) 0,73 0,60** -     
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3. Hanteringsstrategier 3,31 (0,67) 0,58 0,41** 0,51 -    

4. Krav 3,74 (0,69) 0,69 0,18* - 0,02 -0,17 -   

5. Kontroll 3,82 (9,71) 0,72 0,55** 0,44** 0,30** 0,001 -  

6. Socialt Stöd 4,02 (0,59) 0,80 0,41** 0,31** 0,34** - 0,07 0,42** - 

a Cronbachs alpha 

ddf (3,123) 

* p < 0,05, ** p < 0,01 
 
De bivariata korrelationerna (tabell 1) visar på en signifikant positiv korrelation mellan 
personligt initiativ och de tre arbetsmiljöfaktorerna; arbetskrav, arbetskontroll och 
socialt stöd. Samt att en signifikant positiv korrelation mellan personligt initiativ och 
självtillit samt hanteringsstrategier. Vidare visar resultatet på signifikanta positiva 
korrelationer mellan självtillit och hanteringsstrategier. Bland arbetsmiljöfaktorerna så 
existerar en signifikant korrelation bara mellan socialt stöd och arbetskontroll, som är 
positiv. Signifikanta korrelationer mellan personligt initiativ och de andra faktorerna är 
ett grundkrav för att få utföra medieringsanalyser, vilket föreligger i materialet. Detta 
innebär att hypotes 1 bekräftas, då positiva korrelationer föreligger mellan 
arbetsmiljöfaktorerna; arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöd och personligt initiativ. 
Resultatet innebär att ökade arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöd samvarierar med 
ökat personligt initiativ. 
 
Medieringsanalys - Arbetskrav 
Resultatet visade på en positiv signifikant total effekt (c) av arbetskrav på personligt 
initiativ (r = 0,15, t = 2,01, p < 0,05). Den direkta effekten (c’) av arbetskrav på 
personligt initiativ med kontroll för mediatorerna var positiv och signifikant (r = 0,19, t 
= 3,12, p < 0,01). Dock var den direkta effekten högre än den totala effekten, vilket 
tyder på att ingen medierande effekt finns i detta fall. α-vägen beskriver vilken effekt 
arbetskrav har på de medierande variablerna, och ingen signifikant effekt erhölls på 
självtillit (r = -0,02, t = -0,23, p > 0,05 ns) eller på hanteringsstrategier (r = -0,16, t = -
1,92, p > 0,05 ns). Resultaten av ß-vägen visar vilken effekt de medierande variablerna 
har på personligt initiativ. En signifikant positiv effekt erhölls från självtillit (r = 0,59, t 
= 6,36, p < 0,001) och från hanteringsstrategier (r = 0,16, t = 2,24, p < 0,05). De 
indirekta effekterna (α*β-stigarna) för arbetskrav presenteras i tabell 2. Punktestimatet 
för den indirekta totala effekten visar på att det inte finns någon signifikant medierande 
effekt på relationen mellan arbetskrav och personligt initiativ av självtillit och 
hanteringsstrategier tillsammans. Enskilt så är dock hanteringsstrategier en signifikant 
negativ mediator på personligt initiativ, dock är effekten svag. Självtillit har ingen 
signifikant medierande effekt på personligt initiativ. Modellen som sådan, med 
arbetskontroll som oberoende variabel, förklarar 40,54 procent av den totala variansen i 
personligt initiativ.  
 
Detta innebär att hypotes 2a delvis kan bekräftas, då hanteringsstrategier hade en svagt 
medierande effekt på sambandet mellan arbetskrav och personligt initiativ. Däremot 
fanns ingen signifikant medierande effekt av självtillit på personligt initiativ.  
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Tabell 2: Mediering av arbetskrav på personligt initiativ genom självtillit och hanteringsstrategier,  
N= 127.  

    Bootstrapa 
 Punktestimat Bootstrapa BCab 95 % Konfidensintervall 
  Nedre Övre 
Arbetskrav - Personligt initiativ    
Indirekta effekter (αβ)    

   Självtillit - 0,01 - 0,08 0,05    
   Hanteringsstrategier - 0,03 - 0,08 - 0,01 
   Total - 0,04 - 0,12 0,04 

R Square adjustedc 0,41***   
a5000 bootstrapstickprov 
bBCa = biaskorrigerade och accelererade konfidensintervall 
cAndel av total varians i utfallsvariabel som förklaras av modellen 
ddf (3,123) 
 

***p < 0,001 
 
Medieringsanalys - Arbetskontroll 
Resultatet visade på en positiv signifikant total effekt (c) av arbetskontroll på personligt 
initiativ (r = 0,46, t = 7,44, p < 0,001). Den direkta effekten (c’) av arbetskontroll på 
personligt initiativ med kontroll för mediatorerna var lägre än den totala effekten men 
fortfarande positiv och signifikant (r = 0,30, t = 4,75, p < 0,001). En lägre direkt effekt i 
jämförelse med den totala effekten tyder på en mediering. α-vägen beskriver vilken 
effekt arbetskontroll har på de medierande effekterna, där en positiv signifikant effekt 
förelåg på självtillit (r = 0,33, t = 5,54, p < 0,001) och även på hanteringsstrategier (r = 
0,28, t = 3,47, p < 0,001). Resultaten av ß-vägen visar vilken effekt de medierande 
variablerna har på personligt initiativ. Där självtillit har en signifikant positiv effekt (r = 
0,45, t = 4,79, p < 0,001) medan en ej signifikant effekt erhölls från hanteringsstrategier 
(r = 0,09, t = 1,34, p > 0,05 ns). De indirekta effekterna (α*β-stigarna) för arbetskontroll 
presenteras i tabell 3. Punktestimatet för den indirekta totala effekten visar på att det 
finns en signifikant medierande effekt på relationen mellan arbetskontroll och personligt 
initiativ. Med andra ord har självtillit och hanteringsstrategier tillsammans en statistiskt 
säkerställd medierande effekt på sambandet mellan arbetskontroll ledarskap och 
personligt initiativ. Vid närmare betraktelse av de enskilda effekterna så påvisar 
självtillit en signifikant positiv medierande effekt på personligt initiativ, däremot fanns 
ingen signifikant medierande effekt från hanteringsstrategier. Resultatet tolkas därför 
som att den totala effekten av arbetskontroll på personligt initiativ inte uppstår i 
isolation utan snarare går genom de anställdas självtillit. Modellen som sådan, med 
arbetskontroll som oberoende variabel förklarar 45,76 procent av den totala variansen i 
personligt initiativ.  
 
Hypotes 2b bekräftas i den mån att självtillit har en medierande effekt på relationen 
mellan arbetskontroll och personligt initiativ, däremot finns inget belägg för att 
hanteringsstrategier har en medierande effekt.  
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Tabell 3: Mediering av arbetskontroll på personligt initiativ genom självtillit och 
hanteringsstrategier, N= 127. 

    Bootstrapa 
 Punktestimat Bootstrapa BCab 95 % Konfidensintervall 
  Nedre Övre 
Arbetskontroll - Personligt initiativ    
Indirekta effekter (αβ)    

   Självtillit 0,15 0,08 0,26    
   Hanteringsstrategier 0,03 - 0,01 0,08 
   Total 0,17 0,10 0,28 

R Square adjustedc     0,46***   
a5000 bootstrapstickprov 
bBCa = biaskorrigerade och accelererade konfidensintervall 
cAndel av total varians i utfallsvariabel som förklaras av modellen 
ddf (3,123) 
 

***p < 0,001 
 
Medieringsanalys – Socialt Stöd 
Resultatet visade på en positiv signifikant total effekt (c) av socialt stöd på personligt 
initiativ (r = 0,41, t = 4,95, p < 0,001). Den direkta effekten (c’) av socialt stöd på 
personligt initiativ med kontroll för mediatorerna var lägre än den totala effekten men 
fortfarande positiv och signifikant (r = 0,23, t = 3,07, p < 0,01). En lägre direkt effekt i 
jämförelse med den totala effekten tyder på en mediering, vilket resultaten visar på. α-
vägen beskriver vilken effekt socialt stöd har på de medierande effekterna, en positiv 
signifikant effekt förelåg på självtillit (r = 0,27, t = 3,61, p < 0,001) och även på 
hanteringsstrategier (r = 0,39, t = 4,02, p < 0,001). Resultaten av ß-vägen visar vilken 
effekt de medierande variablerna har på personligt initiativ. Där självtillit har en 
signifikant positiv effekt (r = 0,56, t = 6,02, p < 0,001) medan en ej signifikant effekt 
erhölls från hanteringsstrategier (r = 0,07, t = 0,97, p > 0,05 ns). De indirekta effekterna 
(α*β-stigarna) för socialt stöd presenteras i tabell 4. Punktestimatet för den indirekta 
totala effekten visar på att det finns en signifikant medierande effekt på relationen 
mellan socialt stöd och personligt initiativ. Med andra ord har självtillit och 
hanteringsstrategier tillsammans en statistiskt säkerställd medierande effekt på 
sambandet mellan socialt stöd och personligt initiativ. Enskilt så påvisar självtillit en 
signifikant positiv medierande effekt på personligt initiativ, däremot fanns ingen 
signifikant medierande effekt från hanteringsstrategier. Medieringseffekten är precis 
som den totala effekten av socialt stöd på personligt initiativ positiv, de har samma 
riktning. Modellen som sådan, med socialt stöd som oberoende variabel förklarar 40,40 
procent av den totala variansen i personligt initiativ.  
 
Hypotes 2c bekräftas i den mån att självtillit har en medierande effekt på relationen 
mellan socialt stöd och personligt initiativ, däremot finns inget belägg för att 
hanteringsstrategier har en medierande effekt. 
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Tabell 4: Mediering av socialt stöd på personligt initiativ genom självtillit och 
hanteringsstrategier, N= 127. 

    Bootstrapa 
 Punktestimat Bootstrapa BCab 95 % Konfidensintervall 
  Nedre Övre 
Socialt Stöd - Personligt initiativ    
Indirekta effekter (αβ)    

   Självtillit 0,15 0,07 0,29    
   Hanteringsstrategier 0,03 - 0,02 0,10 
   Total 0,18 0,08 0,31 

R Square adjustedc       0,40***   
a5000 bootstrapstickprov 
bBCa = biaskorrigerade och accelererade konfidensintervall 
cAndel av total varians i utfallsvariabel som förklaras av modellen 
ddf (3,123) 
 

***p<0,001 
 
Sammanfattningsvis så medieras relationen mellan arbetsfaktorerna socialt stöd och 
arbetskontroll till personligt initiativ av självtillit (figur 3A) och relationen mellan 
arbetskrav och personligt initiativ medieras av hanteringsstrategier (figur 3B). 
 
 
A 
 
 
 
 
 
B 
 

 
 

 
Figur 3: Hur sambandet mellan arbetsmiljö och personligt initiativ medieras av självtillit och 
hanteringsstrategier i denna studie.  

 
 

DISKUSSION 
 

Denna studie syftade till att undersöka om faktorer i arbetsmiljön korrelerar positivt 
med personligt initiativ i arbetet. Vidare syftade studien till att undersöka huruvida 
självtillit och hanteringsstrategier hade en medierande effekt på relationen mellan de 
respektive arbetsmiljöfaktorerna och personligt initiativ i arbetet. Resultaten visar att det 
finns ett positivt signifikant samband mellan samtliga arbetsmiljöfaktorer och personligt 
initiativ. Vid medieringsanalyserna visade sig självtillit ha medierande effekt på 
relationen mellan dels arbetskontroll och personligt initiativ samt socialt stöd och 
personligt initiativ, dock hade hanteringsstrategier ingen signifikant medierande effekt 
på dessa. Motsatta förhållanden förelåg mellan relationen arbetskrav och personligt 
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initiativ, där hanteringsstrategier hade en signifikant svagt medierande effekt men inte 
självtillit. 
 
Vikten av en God Arbetsmiljö 
De bivariata korrelationerna mellan arbetsmiljöfaktorerna och personligt initiativ visade 
på en positiv korrelation, det vill säga att ökade arbetskrav, socialt stöd och 
arbetskontroll leder till ett ökat personligt initiativ. Detta ligger i linje med tidigare 
forskning som visar på att omgivningens stöd och organisatoriska förhållanden påverkar 
möjligheterna för en individ att utöva personligt initiativ i arbetet (Frese & Fay, 2001). 
Det verkar som att höga arbetskrav, hög arbetskontroll och ett högt socialt stöd, det vill 
säga ett aktivt arbete (Karasek & Theorell, 1990), tillsammans skapar de bästa 
förutsättningarna för en individ att ta personligt initiativ i arbetet. 
 
I denna studie fanns en positiv korrelation mellan arbetskrav och personligt initiativ. 
Tidigare forskning har delat upp arbetskrav i utmanande och hindrande beroende på hur 
den anställda uppfattar och reagerar på kraven (Crawford, LePine & Rich, 2010). Där 
utmanande krav uppfattas som kontrollerbara, vilket skapar positiva emotioner och en 
ökad känsla av meningsfullhet som leder till högre arbetsengagemang, motivation och 
att den anställda utövar proaktiva beteenden (Cavanaugh, Boswell, Roehling, & 
Boudreau, 2000; May, Gilson, & Harter, 2004) såsom personligt initiativ. Hindrande 
krav ses som okontrollerbara och leder till passivitet, minskat engagemang (Cavanaugh, 
Boswell, Roehling, & Boudreau, 2000), låg intern motivation (May, Gilson, & Harter, 
2004) och i längden ett minskat proaktivt beteende (Ghitulescu, B., E., 2013) såsom 
personligt initiativ. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll 
modell, där ett aktivt arbete med höga krav och hög kontroll liknar utmanande krav som 
just definieras som krav som den anställda kan kontrollera. Ett högstressarbete; låg 
kontroll och höga arbetskrav ligger i linje med hindrande krav och då kraven är högre 
än kontrollen så leder det till att arbetstagaren inte kan omvandla stressen till 
utmaningar och de mister motivationen för utveckling och lärande (Karasek & Theorell, 
1990). I denna studie har ingen uppdelning mellan utmanande och hindrande krav 
gjorts, eftersom den psykologiska responsen på arbetskrav inte har ingått i mätskalan 
som använts. Korrelation mellan personligt initiativ och arbetskrav på 0,18 kan 
betraktas som relativt låg. Detta kan bero på att några av respondenterna uppfattar sina 
arbetskrav som hindrande medan andra upplever dessa som utmanande. Den positiva 
korrelationen som finns kan dock tolkas som att fler av undersökningsdeltagarna 
upplever sina krav som utmanande. 
 
Arbetskontroll är positivt korrelerat med personligt initiativ, vilket överensstämmer med 
tidigare forskning som säger att arbetskontroll ökar känslan av ansvar för hela arbetet 
(Hackman & Oldham, 1976), är associerad med en bredare och mer proaktiv arbetsroll 
(Parker, Wall & Jackson, 1997) och leder till större kunskap om arbetet i sig (Holman & 
Wall, 2002). Detta leder till att personer med hög arbetskontroll har större chans att 
hålla ut när problem uppstår och söka efter möjligheter att hantera problemen (Bandura, 
1997), samt att det stimulerar ett proaktivt tänkande, ett självstartande angreppssätt och 
ansträngning för att överkomma hinder (Parker, Wall & Jackson, 1997), vilket leder till 
ett ökat personligt initiativ. Lägre arbetskontroll har en negativ påverkan på personligt 
initiativ. Avsaknaden av valmöjligheter och låg kontroll leder på lång sikt till inlärd 
hjälplöshet (Wortman & Brehm, 1975) och negativa effekter på arbetsmotivation, då 



	  

	  

18	  

den anställda slutar försöka kontrollera omgivningen (Heckhausen & Schulz, 1995). 
Detta kan kopplas till ett passivt arbete, där arbetstagaren möter låga krav och har en låg 
arbetskontroll, detta begränsar möjligheterna för problemlösning, egna initiativ och 
utmaningar vilket leder till att den anställda blir inaktiv och omotiverad (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
Socialt stöd har en positiv korrelation med personligt initiativ. Även detta ligger i linje 
med tidigare forskning som visar att individer som visar på högt personligt initiativ 
använder sig av socialt stöd på ett effektivt sätt för att implementera nya idéer i arbetet 
(Daniels, Wimalasiri, Cheyne & Story, 2011) och att sociala band är positivt relaterat 
med proaktivt agerande såsom personligt initiativ (Ghitulescu, 2013).   
 
Betydelsen av Självtillit  
De bivariata korrelationerna mellan självtillit och personligt initiativ visade på ett 
positivt samband. Detta tyder på att tilltron på den egen förmåga i arbetet är 
betydelsefullt för att visa personligt initiativ i arbetslivet. Resultatet är i enighet med 
Freses och Speiers (1997) tidigare forskning, som pekar på att självtillit har ett positivt 
samband med personligt initiativ. Resultatet överensstämmer även med ytterligare 
forskning av två oberoende forskargrupper, som visar på ett positivt samband mellan 
självtillit och proaktivt beteende (Morrison & Phelps, 1999; Parker, Williams, & 
Turner, 2006). Detta kan tolkas som att individer med stark självtillit är mer benägna att 
agera proaktivt och visa personligt initiativ i arbetet. Vidare stämmer detta resultat 
överens med Frese och Speiers (1997) ståndpunkt att låg grad av självtillit har negativ 
relation med personligt initiativ. 
 
I denna studie erhölls en positiv medierande effekt av självtillit mellan 
arbetsmiljöfaktorerna arbetskontroll och socialt stöd, å ena sidan, och personligt 
initiativ, å andra sidan. Detta resultat är i enighet med Speier och Freses (1997) tidigare 
forskning, vilket ger empiriskt stöd åt självtillit som en medierande variabel mellan 
arbetes utformning och personligt initiativ. Detta innebär att påverkan av arbetskontroll 
på personligt initiativ går genom självtillit. Resultaten skulle kunna indikera att en 
arbetstagare som har hög arbetskontroll och socialt stöd inte visar personligt initiativ i 
arbetet om hen har en lågt skattad självtillit. Socialt stöd delas upp i emotionellt stöd 
såsom trygghet, gemenskap och uppskattning samt instrumentellt stöd vilket består av 
mer konkret hjälp vid behov (Karasek & Theorell 1990). Socialt stöd leder till en bättre 
förmåga att hantera arbetsstress (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001) 
och ett ökat proaktivt beteende (Ghitulescu, 2013). Individer som visar på högt 
personligt initiativ använder sig dessutom av socialt stöd på ett effektivt sätt för att 
implementera nya idéer i arbetet (Daniels, Wimalasiri, Cheyne & Story, 2011). Dock är 
tron på sin egen förmåga en grundförutsättning för att ta personligt initiativ, då stark 
självtillit ökar ansträngningsgraden, uthålligheten och viljan att genomföra en svår 
uppgift (Frese & Speier, 1997). Därför kommer en låg självtillit hos den anställda leda 
till ett lägre personligt initiativ, trots att ett högt socialt stöd förekommer, eftersom den 
anställda fortfarande inte kommer vilja ta sig an en svår uppgift, vara uthållig vid 
motgångar samt tro på ett lyckat resultat. På sikt kan däremot ett socialt stöd samvariera 
med självtillit och stärka denna hos en individ. Uppmuntran och positiv feedback från 
omgivning leder till en ökad benägenhet att anstränga sig, vilket ofta leder till ökad 
framgång (Wood & Bandura, 1989). Lyckade prestationer stärker uppfattningen om den 
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egna förmågan, eftersom det mest effektiva sättet för en individ att utveckla en stark 
självtillit är genom erfarenhet av skicklighet (Wood & Bandura, 1989). En hög nivå av 
arbetskontroll leder till större kunskap om arbetet i sig, vilket öppnar upp för 
möjligheten att hitta tillfällen där personligt initiativ är önskvärt och genomförbart 
(Holman & Wall, 2002). Dessutom ger det en ökad känsla av ansvar för arbetet 
(Hackman & Oldham, 1976), en ökad uthållighet vid problem och hinder (Bandura, 
1997) och en högre tro på att lyckas (Heckhausen & Schulz, 1995). Man kan således 
tänka sig att en högre arbetskontroll på sikt leder till ökat lärande, bättre resultat och en 
ökad självtillit då lyckade prestationer stärker uppfattningen om den egna förmågan 
(Wood & Bandura, 1989). Men eftersom självtillit i denna studie har en signifikant 
medierande effekt på relationen mellan arbetskontroll och personligt initiativ så blir 
tolkningen att trots förekomsten av hög arbetskontroll så kommer utövandet av 
personligt initiativ bli lågt om individen har låg självtillit. Dock bör denna kombination 
av hög arbetskontroll och låg självtillit vara relativt sällsynt då en hög kontroll stärker 
självtilliten hos en individ.   
 
Vilken Betydelse har egentligen Hanteringsstrategier? 
Hanteringsstrategier är betydande för att en individ ska kunna ta personligt initiativ 
(Frese et al., 1997; Lazarus & Folkman, 1984) eftersom individer som har svårt att 
hantera problem och stress är mindre motiverade att ta personligt initiativ (Fay & 
Freses, 2001). Resultaten i denna studie överensstämmer med detta då 
hanteringsstrategier och personligt initiativ hade en positiv korrelation. 
 
Hanteringsstrategier hade i denna studie liknande medierande effekt på sambandet 
mellan samtliga arbetsmiljöfaktorer och personligt initiativ. Dock var den medierande 
effekten bara signifikant mellan arbetskrav och personligt initiativ, om än svag. Krav 
kan betraktas som hindrande eller utmanande, där ett utmanade krav ses som något som 
kan kontrolleras och som främjar skicklighet, lärande och personlig tillväxt, medan 
hindrande krav ses som stressfulla krav som är okontrollerbara vilket kan leda till 
minskad utveckling, lärande och måluppfyllande (Cavanaugh, Boswell, Roehling, & 
Boudreau, 2000). Hindrande krav anses ha en negativ inverkan på proaktiva beteenden 
såsom personligt initiativ, medan utmanande krav har en positiv inverkan (Ghitulescu, 
2013). Effekten av hanteringsstrategier kan tänkas vara störst vid hindrande krav, då det 
leder till att individen med hjälp av hanteringsstrategier bättre kan hantera den stress 
som uppkommer till följd av hindrande krav. Medan vid utmanande krav så behöver 
individen inte hanteringsstrategier i samma utsträckning, då dessa krav inte leder till 
stress. Då denna studie inte har delat upp krav i hindrande och utmanande krav så kan 
det antas att båda ryms i den studerade variabeln arbetskrav. Detta kan vara förklaringen 
till att en så svagt medierande effekt av hanteringsstrategier förekommer. En annan 
förklaring till den låga medierande effekt på relationen mellan arbetskrav och personligt 
initiativ kan vara förekomsten av störningar i mätningen. Där sambandet kan betrakta 
som slumpmässigt och således försumbart. 
 
Den medierande effekten av hanteringsstrategier var väldigt låg och ej signifikant vid 
socialt stöd och arbetskontroll, vilket inte överensstämmer med Fay och Frese studie 
(2001) som fann en medierande effekt om än svag. Hanteringsstrategier är ett mycket 
brett begrepp och kan mätas och tolkas på flera olika sätt (Guppy et al., 2004), där 
skillnaden i resultat kan bero på att olika mätskalor användes i denna och i Fay och 
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Freses studie (2001). Problematiken i hur hanteringsstrategier ska operationaliseras och 
mätas kan därmed ha påverkat resultaten i denna studie och visas bland annat i att 
Cronbachs alfa var för låg.  
 
Studiens Begränsningar 
En negativ konsekvens av att använda ett tillgänglighetsurval är att resultaten i studien 
inte kan generaliseras till hela populationen heltidsarbetare, vilket innebär att urvalet 
därmed inte är representativt Dock bör återigen understrykas att denna studies 
huvudsakliga syfte inte var att presentera statistiska generaliserbara resultat för hela 
populationen, utan att undersöka relationen mellan arbetsmiljöfaktorer och personligt 
initiativ samt huruvida denna relation medierades av självtillit och hanteringsstrategier. 
 
Samtliga variabler mättes med självskattningsskalor och studien hade en 
tvärsnittsdesign. När variabler mäts med hjälp av självskattning och korrelationer 
erhålls, föreligger risk för att en eller fler bakomliggande variabler har påverkat 
resultatet. Detta skulle kunna innebära att korrelationerna mellan givna variabler inte är 
så starka som de ser ut att vara. Om två variabler har samma källa av metodvarians kan 
korrelationen bero på varians i egenskaper som studeras, metodvariansen eller båda 
delar och på grund av detta är det svårt att dra slutsatser kring korrelationer utifrån 
självskattade variabler, särskilt vid tvärsnittsstudier (Spector, 1994). Detta problem kan 
till viss del lösas genom att använda en longitudinell design eller att komplettera studien 
med andra undersökningsmetoder som exempelvis intervjuer, men detta var inte möjligt 
att genomföra inom ramen för denna studie. En positiv aspekt gällande självskattning är 
att det anses vara en lämplig metod för att mäta individers attityder och självuppfattning 
på ett enkelt sätt.   
 
Att frågorna som mätte personligt initiativ och hanteringsstrategier översattes från 
engelska till svenska kan ha påverkat enkätens resultat. Vid översättning från engelska 
till svenska kan avsaknad av motsvarande och passade begrepp förekomma, vilket 
innebär risk för att frågornas exakta innebörd blir något snedvriden. Detta kan ha 
påverkat validiteten negativt, det vill säga att frågorna inte omfattade exakt vad som 
studien avsåg att mäta. Vidare förelåg problem med vissa skalors tillförlitlighet, det vill 
säga reliabilitet, vilket även kan höra samman med problemen vid översättningen. 
Skalan som mätte hanteringsstrategier hade ett Chronbachs alpha på 0,58. Då gränsen 
för en godtagbar reliabilitet gå vid 0,70 så bedöms denna skala som bristfällig och med 
svag reliabilitet, vilket leder till att resultaten kring hanteringsstrategiers samband med 
övriga variabler bör betraktas med viss skepsis. Skalan för personligt initiativ bedömdes 
däremot som pålitlig efter reliabilitetstestet, där alpha uppmättes till 0,83.   
 
Slutligen är det relevant att belysa svagheter med analysmetoden, medieringsmodellen 
av denna typ som används i studien antar kausala samband. Kausalitet går inte att bevisa 
med varken regressionsbaserade modeller eller baserat på psykologiska självskattade 
data. Det är därmed inte möjligt att uttala sig om kausalitet eftersom resultatet endast 
ger indikationer på hur dessa samband ser ut. Vidare är det väsentligt att poängtera att 
samtliga variabler i studien har relationer mellan varandra i ett större sammanhang, 
vilket innebär att andra variabler som inte behandlats i studien kan påverka 
sambanden.      
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Är Personligt Initiativ alltid Önskvärt i Arbetet? 
Trots att personligt initiativ i allt ökande omfattning betraktas som något positivt och 
önskvärt på arbetsmarknaden (Frese & Fay, 2001) kan det istället skapa problem inom 
vissa organisationer. Inom lågkvalificerade yrken kan personligt initiativ komma i 
konflikt med arbetets utformning, eftersom arbetsuppgifterna inom exempelvis 
industrin innebär en hög grad av standardisering (Frese & Fay, 2001). Dessa typer av 
arbeten innehåller låg grad av autonomi och arbetskontroll för arbetstagaren, vilket 
ytterligare försvårar för individen att ta personligt initiativ (Frese & Fay, 2001). 
Säkerhetsaspekten är av central betydelse för dessa stränga regleringar inom industrin. 
Industriarbeten innehåller i många fall en hög risk och kan innebära stor fara för både 
arbetstagarna och omgivningen om en olycka sker eller något går snett. Även om det 
finns välutvecklade tekniska säkerhetssystem i industriarbeten, finns en problematik 
som är förknippad med oberäkneligheten i hur människor agerar, den så kallade 
mänskliga faktorn. Människan är inte ofelbar och det är därför nödvändigt att minimera 
riskerna för att fel ska begås. Högriskarbeten kräver därmed standardisering för att 
säkerheten i arbetet ska vidhållas och ett personligt initiativ i detta sammanhang skulle 
kunna få förödande konsekvenser. Det kan däremot ges utrymme för industriarbetare att 
komma med idéer och förbättringsförslag till närmsta chef, som sedan får besluta om 
dessa ska implementeras. Vidare kan personligt initiativ innebära turbulens i en 
arbetsgrupp, till exempel när en arbetstagare som försöker driva igenom en ny idé möts 
av motstånd och motvillighet från sina kollegor som inte vill överge gamla rutiner (Fay 
& Frese, 2001). Att en arbetstagare agerar rebelliskt kan även uppfattas som 
provocerande av chefer och högsta ledningen, vilket ökar turbulensen. Denna turbulens 
är givetvis inget permanent tillstånd för all framtid, dock kan tillståndet innebära 
åtskilliga konflikter mellan arbetstagarna och nedsatt produktivitet hos arbetsgruppen 
under en tid i och med motarbetningen.  
 
Förslag till Vidare Forskning 
Personligt initiativ i arbetslivet skulle kunna studeras ytterligare genom att 
sammankoppla krav och kontroll tydligare och inte, som i denna studie, endast 
undersöka deras enskilda påverkan på personligt initiativ. Med Karaseks och Theorells 
krav-kontroll-socialt stöd modell (1990) skulle det vara intressant att titta närmare på de 
olika arbetstyperna; passiva, aktiva, låg-stress och hög-stress och undersöka relationerna 
mellan dessa och personligt initiativ. En sådan studie skulle tydligare kunna visa vilka 
arbetstyper som kan bidra till ett ökat personligt initiativ och vilka som verkar 
hämmande på personligt initiativ i arbetet. Vidare är det av intresse att dela upp 
arbetskrav i hindrande och utmanande krav för att få en djupare förståelse för hur dessa 
olika varianter påverkar personligt initiativ. Det är dessutom intressant att genomföra en 
liknande studie som kompletteras med intervjuer och observationer, för att få ett större 
djup och ytterligare förståelse för hur personligt initiativ samverkar med 
arbetsmiljöfaktorerna och självtillit samt hanteringsstrategier. Ovanstående förslag på 
studier är av intresse för att frambringa förståelse för hur arbeten ska utformas, i syfte 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för personligt initiativ i arbetslivet. Personligt 
initiativ har enligt Frese och Fay (2001) betydelse för prestation i arbetslivet på både 
individ- och organisatorisk nivå, vilket troligtvis är intressant ur såväl en arbetsgivares 
som en anställds perspektiv. Personligt initiativ kan därför betraktas som ett intressant 
och aktuellt forskningsämne inom arbets- och organisationspsykologin.   
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Sammanfattning 
Denna studie kan sägas ha teoretisk och praktisk betydelse trots dess begränsningar. 
Studiens resultat visar på att arbetsmiljöfaktorer har betydelse för personligt initiativ, 
vilket innebär att organisationers ledning har ett stort ansvar i att skapa goda 
förutsättningar för de anställda. Studien indikerar att goda arbetsförutsättningar där 
arbetstagaren tillåts ha egen kontroll över sitt arbete, där kraven upplevs som utmanande 
och där chefen och kollegor ger socialt stöd, har positiva effekter på självtillit och 
hanteringsstrategier samt positiva effekter direkt på personligt initiativ. I 
undersökningen utgörs medieringseffekterna mellan arbetsmiljö och personligt initiativ 
i huvudsak av självtillit. Självtillit verkar därmed vara av grundläggande betydelse för 
personligt initiativ. Självtilliten utvecklas genom social inlärning (Bandura, 1991) och 
är därmed beroende av den sociala kontexten som individen befinner sig i. På en 
arbetsplats kan en individs självtillit höjas på sikt genom att individen uppmuntras att 
prestera och får positiv feedback på prestationer av chefer. Dessutom är det av central 
betydelse att de anställda får arbeta med utmanade och utvecklande arbetsuppgifter. 
Vidare är det viktigt att individen tillåts kontroll över sitt eget arbete för att över tid få 
erfarenheter av positiva resultat och på så vis utveckla tron på den egna förmågan. 
Tidigare forskning har påvisat det positiva sambandet mellan självtillit och personligt 
initiativ (Speier & Frese, 1997), detta samband bekräftas även i denna studie. Utöver 
vikten av självtillit ger denna studie förståelse för hur faktorer i arbetsmiljön kan 
samvariera med personligt initiativ.  
 
Personligt initiativ har positiva effekter på både individuell och organisatorisk 
prestation. Ett aktivt förhållningssätt till arbetet börjar i allt högre grad betraktas som 
mer önskvärt och eftertraktat i arbetslivet än det reaktiva, traditionella 
förhållningssättet.  Arbetstagare som tar för sig och agerar på eget initiativ – ”those who 
makes things happen” – är kanske den nya normen i arbetslivet inom snar framtid.  
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