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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan prokrastinering och  

anställnings- och arbetsrelaterade faktorer, samt mellan prokrastinering, målmedvetenhet; och 

neuroticism. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning som besvarades av 100 

personer. Enkäten bestod av frågor från General Procrastination Scale, International 

Personality Item Pool, samt delar ur en medarbetarundersökning från Karolinska Institutet. 

Studiens huvudresultat visade att män prokrastinerade mer än kvinnor och medarbetare 

prokrastinerade i högre utsträckning än chefer. Högre ålder hade ett samband med lägre grad 

av prokrastinering. Resultatet visade även att tydligare rollförväntningar och målsättningar, 

bättre feedback; ju mer anställda uppfattar sig som skickliga i sitt arbete; samt ju mer 

målmedveten en individ är – desto lägre grad av prokrastinering. Högre grad av neuroticism 

visades öka benägenheten att prokrastinera. Slutsatsen från föreliggande studie är att det finns 

ett samband mellan prokrastinering och några av de anställningsfaktorer som undersöktes, 

samt att det är möjligt att predicera prokrastinering utifrån ålder, arbetsrelaterade faktorer och 

personlighetsdrag.  
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”I´ll do it later, tomorrow or another day” – Procrastination in the working life 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate if there is a relationship between 

procrastination and employment- and work-related factors, and also between procrastination, 

conscientiousness, and neuroticism. The study was made through a survey which was 

responded by 100 people. The survey consisted of questions based on The General 

Procrastination Scale, International Personality Item Pool and parts of an employee survey 

made by the Karolinska Institute. The findings of the study showed that men procrastinated 

more than women and employees procrastinated to a higher degree than directors. 

Procrastination decreased with higher age, and also with better feedback; experience of 

enhanced work competence; and individuals high on the trait conscientiousness. The higher 

degree of neuroticism, the lower degree of procrastination. The conclusion of the present 

study is that there is a relationship between procrastination and some of the investigated 

employment factors, and it is possible to predict procrastination based on age, work-related 

factors and personality traits. 
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Introduktion 

Prokrastinering kan definieras som ”ett negativt personlighetsdrag eller beteende, som 

innebär att medvetet skjuta upp eller fördröja en planerad handling, uppgift eller ett beslut, 

trots vetskapen om att uppskjutandet förvärrar situationen” (Skowronski & Mirowska, 2013, 

s. 4). Många människor skjuter på högst vardagliga uppgifter som att städa, betala räkningar 

och annat som de behöver göra, kanske med tanken: ”det kan vänta tills imorgon”. Ett sådant 

beteende kan tyckas trivialt – att det handlar om ett sporadiskt, alldagligt och vanligt beteende 

som är helt ofarligt (Wilson & Nguyen, 2012). Forskning hävdar dock att frekvent och 

vanemässigt uppskjutande av handlingar och/eller beslut kan leda till felanpassning (Ferrari, 

Barnes & Steel, 2009), och bidra till psykiska problem, sämre hälsa, dålig ekonomi, 

försummade relationer och begränsade karriärmöjligheter (Sirois, Melia-Gordon & Pychyl, 

2003). Prokrastinering bör därför inte underskattas, då det är en destruktiv kraft i många 

människors liv (Steel, 2007).  Beteendet är särskilt problematiskt på arbetsplatsen eftersom 

individer som prokrastinerar kostar arbetsgivare både tid och pengar i form av minskad 

produktivitet (van Eerde, 2003). Enligt Malachowski (2005) kan så mycket som en fjärdedel 

av individers arbetstid bestå av annat än arbete på grund av att de prokrastinerar. Syftet med 

studien var att undersöka vilka faktorer i arbetet som har ett samband med prokrastinering. 

Förhoppningen var att studien skulle bidra till ökad kunskap om vad som påverkar 

uppskjutarbeteendet i arbetslivet, vilket skulle kunna vara till nytta för organisationer, både i 

rekryteringssyfte och i utformandet av arbetsdesignen. Forskning har visat att prokrastinering 

har ett samband med ett flertal anställningsfaktorer (Nguyen, Steel & Ferrari, 2013), 

arbetsrelaterade faktorer (Barrick, Mount & Li, 2013; Harris & Sutton, 1986) samt med 

personlighet (Senecal, Koestner & Vallerand, 1995). Därmed var också syftet att undersöka 

vilka av dessa faktorer som påverkar prokrastinering mest. 

 

Prokrastinering 

Ordet prokrastinering härstammar från det latinska ordet procrastinare- ”skjuta upp till 

morgondagen”, pro- framåt och crastinus- till morgondagen (Wilson & Nguyen, 2012) och 

det finns flera definitioner av prokrastinering. Enligt Ferrari et al. (2009) betyder begreppet att 

medvetet skjuta upp sådant som ska göras till en senare tidpunkt, trots vetskapen om att 

uppskjutandet kan leda till negativa konsekvenser. Wan, Downey och Stough (2014) 

definierar prokrastinering som ett beteende där både uppgiften och förhalandet är under 

individens kontroll, samt att denne är fullt medveten om vad som bör göras, men kan inte hitta 

motivation nog för att genomföra prestationen inom bestämda tidsramar. Beteendet ”att skjuta 



 

2 

 

upp en uppgift” anses som den mest generella definitionen, medan en mer specifik definition 

av prokrastinering är följande; ”handlingen att i onödan förhala en uppgift till den grad att 

upplevelsen av subjektivt obehag uppstår” (Solomon & Rothblum, 1984). Vid en konceptuell 

beskrivning av fenomenet framhålls tre kärnkriterier för att det ska vara fråga om 

prokrastinering; beteendet ska vara förhalande, onödigt och kontraproduktivt (Schraw, 

Olafson & Wadkins, 2007). Lay (1994) har definierat prokrastinering som en brist på 

överrensstämmelse mellan intention och beteende. Endast en fördröjning av beteende utgör 

således inte prokrastinering om individen har en genuin avsikt att slutföra uppgiften. Ju större 

diskrepans mellan intention och beteende, desto högre grad av prokrastinering. 

Idag, 2014, är uppskjutarbeteendet vanligt förekommande och det är sannolikt att de flesta 

människor någon gång har ägnat sig åt prokrastinering i något sammanhang (van Eerde, 

2003). Men trots att många individer förhalar utförandet av uppgifter ibland, gör vissa 

individer det till en livsstil (Steel, 2007). Sådana handlingar (eller bristen av handling) blir 

vanemässig och som ett drag hos individen (Steel et al., 2000). Forskning har visat att cirka 

20-25 % av den amerikanska befolkningen kan uppskattas vara så kallade ”kroniska 

prokrastinerare”. Kroniska prokrastinerare uppvisar beteendet oberoende av situation och 

omgivning (Ferrari, Diaz-Morales, O´Callaghan, Diaz & Argumedo, 2007) och beteendet blir 

en livsstil genom att exempelvis arbetsuppgifter inte blir utförda, räkningar inte blir betalda i 

tid eller att julklappar inhandlas på julafton. De skjuter i onödan upp eller undviker viktiga 

uppgifter inom flera domäner av både sitt privat- och yrkesliv (Harriot & Ferrari, 1996). 

Flertalet studier har visat att det finns en skillnad mellan män och kvinnor i fråga om 

benägenheten att prokrastinera. Enligt Higgins och Tewksbury (2006) tenderar män att 

prokrastinera i högre utsträckning än kvinnor, dels med anledning av grundläggande 

skillnader i personlighet mellan könen. Kvinnor uppvisar högre grad av självdisciplin än män, 

är mindre impulsiva vilket kan vara en anledning till att de prokrastinerar mindre. 

Fenomenet är enligt forskning oroväckande och bekymmersamt då de procentuella 

siffrorna för antalet individer som uppvisar beteendet, samt att graden av prokrastinering 

tycks öka (Steel, 2007). Trots synen på prokrastinering som ett allvarligt problem har 

fenomenet fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen (Ferrari, Johnson & McCown, 

1995; Steel, 2007). Detta trots att åsikterna om beteendet som negativt och av destruktiv natur 

har stärkts med åren, och Steel (2007) menar att det därför är anmärkningsvärt att vetenskapen 

inte har riktat uppmärksamheten mot prokrastinering tidigare. Den avsiktliga inaktiviteten har 

setts som ett vanligt förekommande beteende och har därför inte heller ansetts kunna utgöra 
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ett betydande problem. Därför har fenomenet inte heller av beteendeforskare ansetts värt att 

granska (Ferrari et al., 1995).  

Det finns sammanhang då prokrastinering framställs som någonting positivt, det vill säga 

när uppskjutandebeteendet blir funktionellt i den meningen att stress kan undvikas genom 

passivitet (Steel, 2007). Bernstein (1998) förklarade beteendets positiva egenskap med att när 

individen väl har agerat, är möjligheten till att invänta ny information förverkad. På så sätt har 

icke-handlande ett värde. Ju större osäkerhet kring utfallet, desto högre värde kan 

prokrastinering ha vid ett sådant tillfälle. Trots indikationer på att prokrastinering i vissa fall 

kan vara fördelaktigt, framhåller övervägande del av forskning de motsatta – beteendets 

negativa aspekter (Steel et al., 2000; Steel, 2007).  

Den första studien som adresserade problemet med prokrastinering, gjordes först 1984 av 

Solomon och Rothblut. De utformade ett test; Procrastination Assessment Scale Students 

(PASS) för att mäta prokrastinering bland studenter. Den första analysen om prokrastinering 

skrevs inte förrän 1992 av Norman A. Milgram i vilken han framhöll att inom tekniskt 

avancerade samhällen fordras flertalet åtaganden, deadlines och distraktorer, vilket ger 

upphov till ökad prokrastinering (Steel, 2007). Övervägande del av de studier som gjorts om 

prokrastinering, har genomförts bland studenter men beteendet är inte begränsat till den 

akademiska världen (Ferrari et al., 2009; Steel, 2007). 

Synen på prokrastinering riktar sig alltmer till att se fenomenet som en modern ”sjukdom” 

som skadar både individer och organisationer (Lonergan & Maher, 2000). Studier har visat att 

prokrastinerare upplever sig som mer olyckliga än icke-prokrastinerare, vilket kan uppfattas 

som motsägelsefullt då uppskjutandet i sig upplevs skydda självkänslan. Men, det finns ett 

samband mellan prokrastinering och lägre löner, arbeten med sämre villkor och längre tid av 

arbetslöshet (Nguyen et al., 2013). 

I dagens alltmer frenetiska och konkurrensutsatta samhällsklimat, förväntas anställda 

utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att utföra sitt arbete- samtidigt som många 

allokerar sin tid till andra aktiviteter (Lonergan & Maher, 2000), men att identifiera vilka 

aktiviter som upptar arbetstiden är inte alltid så enkelt. Den tekniska utvecklingen har lett till 

att i takt med att smartphones, surfplattor, och sociala nätverk blir alltmer oumbärliga verktyg 

på den moderna arbetsplatsen, så ökar också antalet potentiella distraktorer (Wan et al., 2014). 

Studier har visat att prokrastinerare uppvisar sämre kvalitet på de jobb de utför än icke-

prokrastinerare (Schraw et al., 2007) och resultaten pekar därmed på att prokrastinering och 

prestation har ett starkt samband (van Eerde, 2003). Uppskjutarbeteendet uppskattas inte av 

arbetsgivare och kan påverka möjligheten att avancera inom ett yrke. Dessutom tenderar 
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prokrastinerande individer att uppleva en lägre grad av tillfredsställelse med sig själva 

eftersom de inte anser sig uppnå sin fulla potential i livet (Sirios, Melia-Gordon & Pychyl, 

2003).  

Flett, Stainton, Hewitt, Sherry och Lay (2012) menar att det finns ett samband mellan 

stress och prokrastinering, samt att prokrastinering kan fungera som en strategi som skyddar 

självkänslan och egenvärdet genom att dölja negativa tankar om sig själv. Pychyl (2010) 

beskriver prokrastinering som ett resultat av felaktig självreglering, genom att en individ inte 

kan eller vill tolerera subjektivt upplevt negativa tillstånd. Att exempelvis bli utvärderad av 

sin arbetsgivare och därmed riskera negativ feedback, kan leda till att individer väljer att 

prokrastinera på arbetsuppgifter för att på så sätt även skjuta upp utvärderingen och därmed 

skydda sin självkänsla (Lonergan & Maher, 2000). Själv-handikappning är en annan strategi 

som i flera studier har visats vara en orsak till uppskjutarbeteendet (Steel, 2007). Själv-

handikappning innebär att en individ avsiktligt försöker sabotera möjligheterna att prestera 

bra på en arbetsuppgift, med målet att få en ursäkt (exempelvis tidsbrist) för mindre-än-

perfekt utförande. Denna strategi, som trots allt är dysfunktionell i det långa loppet, är en 

metod som på kort sikt upprätthåller självkänslan då det finns en risk att misslyckas (Haghbin, 

McCaffrey & Pychyl, 2012).  

Inom psykologisk forskning har det under lång tid handlat om att klargöra vilka 

personlighetsdrag som kan ha ett samband med prokrastinering. Av de personlighetsdrag som 

visat ett samband med prokrastinering är det främst neuroticism, inom vilket underskalan 

impulsivitet ingår. Impulsiva individer är i regel känsligare för distraktorer och har svårt att 

vänta med belöning. Dessutom tenderar de att börja med att utföra de enklaste och roligaste 

uppgifterna först, vilket enligt Rozental och Wennersten (2014) kan leda till upplevelsen av 

att arbeta i en uppförsbacke. Förmågan till självkontroll ingår som en underskala till 

personlighetsdraget målmedvetenhet, vilket påverkar förmågan att motstå impulsiva 

handlingar, vara disciplinerad och att kunna behålla fokus på en uppgift. Självkontrollen 

hjälper människor att fatta genomtänkta beslut, att arbeta strukturerat och målinriktat med 

uppgifter, även om de inte är tillfredsställande just för stunden. Låg grad av självkontroll leder 

till bristande förmåga att kunna reglera impulsivitet vilket gör att man har låg tolerans för 

sådant som upplevs tråkigt (Pychyl & Flett, 2012).  

 

Prokrastinering som biologisk funktion 

Steel (2010) menar att uppskjutarbeteendet till vis del är en neurobiologisk funktion. Det 

komplexa tänkandet formas i prefrontala cortex, som är involverad då större beslut ska fattas 
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Där formas även de långsiktiga intentionerna, vilket kräver mycket energi. Det är dessutom 

den del av hjärnan som gör att människor kan föreställa sig framtida händelser. Den hämmar 

impulser vilket gör det möjligt att följa sociala normer (Gifford, 2002). Prefrontala cortex blir 

dock lätt distraherad av impulser från det limbiska systemet vars huvudsakliga uppgift är att 

ge upphov till känslor som rädsla, välbehag, att undvika fara samt strävan efter belöning 

(Wood & Grafman, 2003).  Ur en evolutionär synvinkel har det varit positivt för människor 

att närma sig sådant som ger tillfredsställelse och undvika sådant som upplevs som obehagligt 

(Gifford, 2002). Detta bidrog till säkerställande av artens fortlevnad under den tid då 

människor var samlare och jägare. Prokrastinering blev ett problem först när människans 

levnadssätt började kräva planering, vilket troligtvis skedde i samband med övergången till 

jordbrukssamhället. Det började då ställas helt andra krav på att kunna planera, som att så och 

skörda jorden i tid, samt att ta tillvara på det som jordbruket gav. Att skjuta upp sådana 

uppgifter kunde få mycket negativa konsekvenser. Trots omställningen till jordbrukssamhället 

som innebar ändrade levnadsvillkor, så försvann inte den biologiska funktionen att agera på 

ett impulsivt sätt (Rozental & Wennersten, 2014). Den neurobiologiska funktionen kan 

därmed till viss del förklara sambandet mellan prokrastinering och impulsivitet som enligt 

Steel (2010) leder till att individer aktivt väljer bort sådant som ger belöning på sikt, eftersom 

de blir distraherade av sådant som ger omedelbar belöning. 

 

Tre typer av prokrastinerare 

Prokrastinerande individer i arbetslivet tycks följa liknande beteendemönster, men forskare 

har identifierat tre olika typer av prokrastinerare: den odisciplinerade, den osäkre, och den 

välmenande och överambitiösa (Steel, 2007; Steel, 2010). Den odisciplinerade 

prokrastineraren är generellt mycket impulsiv och har lätt för att känna sig uttråkad. Individen 

har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet på en uppgift under en längre, sammanhängande 

period och blir lätt distraherad av andra uppgifter. Då den odisciplinerade prokrastineraren har 

svårt för att organisera och strukturera sina uppgifter, blir det svårt att att dela upp uppgifter i 

mer hanterbara delar, vilket gör att de kan upplevas övermäktiga. Att prokrastinera 

rättfärdigas därmed av den odisciplinerade med argument som att ”jag arbetar bäst under 

press”. Ett beteende som utmärker odisciplinerade prokrastinerare är att de lägger mer tid på 

att klaga på exempelvis ett projekt, än att sätta igång och börja jobba med det. Dessutom är 

det vanligt med olika ursäkter för att skjuta upp större, eller mer avancerade, projekt för att 

istället jobba med enklare, mindre viktiga uppgifter som egentligen kan vänta (Skowronski & 

Mirowska, 2013).  
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Den osäkre prokrastineraren har generellt dålig självuppfattning och saknar förmågan att 

reglera sina negativa känslor. Dessa individer tror inte på sin förmåga att kunna lyckas och 

undviker gärna sådant som riskerar att ge dem negativ feedback. Dålig självuppfattning kan 

leda till att uppgifter inte ens påbörjas, eftersom de upplevs som skrämmande. Oro eller 

depression är andra drag som utmärker den osäkre prokrastineraren. För att kunna hantera de 

negativa känslorna så väljs gärna enklare uppgifter som de är säkra på att klara av, vilket 

minskar risken att misslyckas. En osäker prokrastinerare har stort behov av bekräftelse för att 

minska den dåliga självuppfattningen (Skowronski & Mirowska, 2013). 

Den tredje typen av prokrastinerare är individer som är välmenande och överambitiösa. De 

utmärker sig som mycket motiverade och engagerade, men tenderar att acceptera och ta sig an 

uppgifter som de inte kan hantera; sådant som de inte hinner med eller som egentligen är för 

svåra. Det kan resultera i att de missar deadlines, hoppar av olika projekt eller på annat sätt 

inte lever upp till förväntningarna. Skowronski och Mirowska (2013) menar dock att de 

välmenande och ambitiösa inte egentligen är prokrastinerare, utan att det i många fall kan 

handla om dålig tidsuppfattning eller oförmåga att hantera tidsbrist. Uppskjutarbeteende kan 

dock ändå anses vara prokrastinering bland en del av de välmenande och överambitiösa 

individerna då de inte utnyttjar tiden på ett effektivt sätt, vilket resulterar i att uppgifter inte 

blir genomförda i tid.    

 

Tid 

Tidsperspektiv har betydelse när det gäller graden av prokrastinering och kan beskrivas 

som individens förmåga att föreställa sig framtiden och reflektera över det förflutna och ligger 

därmed till grund för hur planer och mål ses av individen. Gifford (2002) menar att eftersom 

människan har förmågan att tänka i form av symboler och språk, så möjliggörs ett komplett 

och abstrakt tänkande, vilket ligger till grund för att kunna planera för framtiden. Om det för 

individen upplevs vara lång tid mellan utförandet av en uppgift och tills nyttan med insatsen 

kan ses, ökar risken att skjuta upp uppgiften eftersom tidsspannet upplevs abstrakt och svårt 

att hantera (Skowronski & Mirowska, 2012). En arbetsuppgift som har en deadline långt fram 

i tiden eller som har en öppen deadline, ökar risken för prokrastinering vilket visades av 

Gupta, Hershey och Gaur (2012), som funnit att prokrastinering och framtidsorientering 

korrelerade negativt. Det är därför en fördel att mindre delmål sätts upp, vilka kan upplevas 

som mer hanterbara, än större mål långt fram i tiden. Att dela upp det övergripande målet till 

delmål kan göra att arbetsuppgiften upplevs som mer konkret och det blir tydligt vad som 

behöver göras, och när. Tiden mellan genomförande av en uppgift och till dess att nyttan med 
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uppgiften kan ses, har i ett flertal studier visats kunna påverka risken för att prokrastinera, 

men något exakt tidsspann tycks inte finnas, utan vad som upplevs som långt tycks variera 

mellan olika individer (Gupta et al., 2012; & Steel, 2010). 

 

Anställningsfaktorer 

Studier har visat att det finns ett samband mellan prokrastinering och olika 

anställningsformer- och faktorer.  Anställningsformen kan vara antingen tillsvidare- eller 

visstidsanställning, och omfattningen kan vara hel- eller deltid. De arbeten som 

prokrastinerare får tenderar de att inte lyckas behålla särskilt länge, då anställningstid 

korrelerade negativt med prokrastinering (r = -.10, p < .01). Resultatet visade att ett stegs 

ökning i graden av prokrastinering, i genomsnitt innebar 322 dagar kortare anställning 

Prokrastinerare visade sig även med större sannolikhet arbeta deltid än heltid (r = -.12, p < 

.01). Därmed bekräftades att prokrastinering har ett samband med lägre omfattning av 

anställningen (Nguyen et al., 2013).   

 

 Lön 

Prokrastinering har visat sig vara bland de viktigaste av beteenden som hittills identifierats 

för att predicera årsinkomst. Prokrastinerare tenderar att inneha arbeten med lägre löner än 

icke-prokrastinerare, vilket visades i en studie av Nguyen et al. (2013) där prokrastinering 

korrelerade negativ med lön (r -.18, p < .01). Sambandet var starkare för män än för kvinnor.  

 

Arbetsrelaterade faktorer och prokrastinering 

Graden av prokrastinering varierar mellan olika yrkesgrupper. En studie av Hammer och 

Ferrari (2002) visade att uppskjutarbeteendet skiljer sig då tjänstemän rapporterade högre grad 

av prokrastinering, jämfört med industriarbetare. Inom yrken där minsta försening av ett 

beslut kan bli väldigt kostsamt, tenderar man att rapportera mindre prokrastinering (Nguyen et 

al., 2013). Men frågan är om specifika jobb attraherar prokrastinerare-, eller skapar dem?  

Variationen av prokrastinering mellan olika yrken kan dels förklaras med 

gravitationshypotesen (The gravitational hypothesis), att människor flyttar eller drar sig till 

arbeten som överensstämmer med deras förmågor. Man kan tänka sig det som en matchning 

mellan individ - yrke eller individ - organisation (Nguyen et al., 2013). Individers förmåga att 

avhålla sig från att prokrastinera är i vissa fall nödvändig för att kunna passa för vissa yrken. 

Studier har visat att prokrastinerare söker sig till arbeten som överensstämmer med deras 

förmåga till självkontroll och de tenderar att ha arbeten utan bestämda ramar och där arbetet 
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inte präglas av de fyra högst rankade styrkorna som socialt inflytande, målmedvetenhet, 

prestation/insats och anpassningsförmåga (Nguyen et al., 2013).  

Nguyen et al. (2013) menar att det finns arbetsplatser som genom en felaktig utformning 

kan ”gynna” prokrastinering, exempelvis med en arbetsmiljö som kan göra individer mer 

distraherade. Graden av prokrastinering har även visat sig ha ett samband med 

arbetsuppgifternas karaktär (Nguyen et al., 2013) och det finns arbetsuppgifter som ökar 

risken att prokrastinera. Främst uppgifter som upplevs tråkiga, ointressanta, otydliga eller 

svåra, tenderar att bli uppskjutna i högre utsträckning än uppgifter som upplevs som roliga 

och motiverande (Lonergan & Maher, 2000; Sansone, Weir, Harpster & Morgan, 1992). 

Starka samband har identifierats mellan prokrastinering och frustrationen över motbjudande 

uppgifter, förbittring och leda. Ju mer individer ogillar en uppgift och upplever den som 

ansträngande och ångestökande, desto mer prokrastinerar de (Nguyen et al., 2013). Monotona 

arbetsuppgifter av repetitiv natur kan också leda till prokrastinering. Men, även uppgifter som 

är stimulerande och varierande kan leda till ett uppskjutande, om de upplevs som övermäktiga 

eller om det finns flera olika möjligheter för hur de kan utföras (Sansone et al., 1992; Wan et 

al., 2014). 

 

 Arbetskrav 

Starkt kontrollerade och strukturerade arbeten beskrivs ibland som ”starka miljöer”. 

Forskning indikerar att individer som arbetar inom strikta ramar i en kontrollerad miljö med 

större sannolikhet kommer att rapportera att de prokrastinerar. Enligt Rozental och 

Wennersten (2014) borde det vara omöjligt att skjuta upp sina arbetsuppgifter eftersom en 

chef eller kollega vanligtvis säkerställer att uppgifterna blir genomförda i tid. Det är dock 

vanligt att arbetsplatser tillåter ett stort mått av frihet och det kan ha både för- och nackdelar. 

Nguyen et al. (2013) hävdar att en arbetsmiljö med lägre krav, som tillåter autonomi och 

självbestämmande, och längre perioder av ostrukturerad tid minskar risken för 

prokrastinering. Arbeten i dag har allt mindre övervakning vilket kräver mer självdisciplin 

och högre grad av självkontroll hos de anställda för att säkerställa produktivitet, vilket ställer 

stora krav på arbetstagaren att använda sina arbetsdagar på ett effektivt sätt (Judge & Bono, 

2001). 
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Rollförväntningar, målsättning och feedback 

De egna förväntningarna spelar roll, då låga förväntningar på att lyckas eller svårigheter att 

se värdet med den egna insatsen kan påverka arbetsinsatsen negativt. Förväntningarna kan 

sägas motsvara uppgiftens svårighetsgrad, vilken ansträngning som krävs och förhoppningen 

om att utförandet kommer att ge något för individen som utför uppgiften (Rozental & 

Wennersten, 2014).   

Uppgifter behöver även ha någon form av värde, vilket utgör lönen för mödan. Det 

behöver inte nödvändigtvis handla om ekonomisk ersättning utan kan handla om 

uppmärksamhet, beröm, uteblivet obehag eller individens inre tillfredsställelse av att slutföra 

själva uppgiften. Enligt Barrick et al. (2013) är utgångspunkten att motivationen att utföra en 

uppgift ökar ju högre värde som står på spel, och även tråkiga uppgifter blir genomförda så 

länge belöningen är tillräckligt stor. Individer tenderar att skjuta upp uppgifter som de anser 

att de inte ser något värde i eller som inte upplevs som roliga under själva genomförandet 

(Lonergan & Maher, 2000; Sansone et al., 1992). 

 

Kontroll i arbetet 

Självbestämmande, eller kontroll i arbetet, är en annan arbetsrelaterad faktor som anses ha 

samband med prokrastinering (Lonergan & Maher, 2000). Individer som upplever att de inte 

har inflytande över sina arbetsuppgifter tenderar att skjuta upp dem i högre utsträckning än de 

som upplever att de har inflytande, och som får förtroende att själva bestämma hur och när 

arbetet ska utföras. Individer som känner att deras behov av självbestämmande inte uppfylls i 

tillräcklig utsträckning, prokrastinerar mera. Genom att låta de anställda vara delaktiga i 

beslut kring deras arbetssituation och hur arbetsuppgifter ska genomföras, kan det bidra till 

bättre självuppfattning och självförtroende. Det kan i sin tur inge känslan av att ha presterat 

något och att ha kontroll över sin egen situation (Skowronski & Mirowska, 2013). 

Prokrastinering tenderar nämligen att öka när individer upplever att någon annan har ålagt 

dem att utföra en uppgift (Lonergan & Maher, 2000). 

 

Skicklighet i arbetet 

Haghbin et al. (2012) har funnit att rädslan för att misslyckas var en prediktor för 

prokrastinering hos de individer som uppfattade sin egen kompetens som låg. För individer 

med en stark tro på sin egen skicklighet, kan rädslan för att misslyckas i stället minska 

prokrastinering eftersom rädslan kan motivera sådana individer till att göra sitt bästa. Genom 

eget inflytande i arbetet kan arbetsuppgifterna upplevas roligare och öka självförtroendet. Det 
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kan i sin tur inge en känsla av skicklighet och kontroll i arbetet. Vetskapen om att den egna 

arbetsinsatsen kan komma att synliggöras och att det för individen är tydligt hur den är en del 

av, och på vilket sätt den bidrar till organisationens övergripande resultat, har också visats 

minska risken för prokrastinering (Skowronski & Mirowska, 2013). Även studier av 

människors målsättningar har visat att målen ökar individers generella tillfredsställelse med 

livet samt sin tilltro på sin egen förmåga (Barrick et al., 2013). 

 

Arbetsengagemang och motivation 

Individer som prokrastinerar på arbetsplatsen upplever ofta att det inte finns något 

meningsfullt syfte med deras arbetsuppgifter. Det kan bero på att målen är otydliga vilket kan 

göra det svårt att se nyttan med den egna insatsen. Det kan ha en negativ inverkan på både 

arbetsengagemang och motivation (Lonergan & Maher, 2000). Genom berikande av 

arbetsuppgifterna och en förståelse för syftet med dem kan risken för prokrastinering minska. 

Känslan för att uppgiften är viktig tycks vara en viktig komponent för att den ska blir 

genomförd (Lonergan & Maher, 2000). Det är även viktigt att det arbete som läggs ner på en 

uppgift känns meningsfull även på sikt, eftersom det finns en stor risk att intresset för 

uppgiften minskar om målet med den inte upplevs som betydelsefullt (Barrick et al., 2013).   

Teorin om meningsfullt arbetsbeteende (Theroy of Purposeful Work Behaviour) kan 

möjligen förklara variationen i prokrastinering mellan olika arbeten. Anställdas strävan i 

arbetet ökar i allmänhet när individer upplever sitt arbete som värdefullt och meningsfullt 

(Barrick et al., 2013). Därmed kan vissa arbetsplatser ha ”omotiverande” karaktärsdrag som 

förvärrar prokrastinering genom att sakna värde. När individer upplever meningsfullhet 

triggas uppgiftsspecifika motivationsprocesser igång som leder till utförande och resultat. 

Vissa arbeten är mer motbjudande på grund av sin karaktär och har därmed större sannolikhet 

att främja prokrastinering. I dagens organisationer grundar sig jobbdesignen snarare på 

mekaniska modeller än motiverande och arbetsplatsen kan därmed till viss del sägas ansvara 

för anställdas prokrastinering (Nguyen et al., 2013).    

Inom teorin om arbetsanpassning (Theory of Work Adjustment) hävdas att arbeten skiljer 

sig i berikningsmönster (Occupational Reinforcement Patterns, ORP). Ett arbete är berikande 

eller motiverande om det tillhandahåller en miljö som kan tillfredsställa grundläggande 

mänskliga behov. Faktorerna består av måluppfyllelse, självständighet, erkännande, 

relationer, stöd och arbetsmiljö. Arbeten som har låga poäng på dessa områden är mer troliga 

att inte kunna tillfredsställa människors grundläggande behov. Individer på sådana 

arbetsplatser är mindre motiverade i sitt arbete vilket ökar risken för prokrastiering (Nguyen, 
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et al., 2013). För att beskriva vad som får människor motiverade brukar psykologisk forskning 

använda sig av en uppdelning mellan inre eller inneboende (instrinct motivation) och yttre 

eller utomstående faktorer (extrinsic motivation). Enligt detta synsätt förklaras motivation 

som någonting individer antingen har inom sig i form av ambitioner, intressen och 

värderingar, eller något som påverkas av externa faktorer som status, beröm och pengar. Om 

individer motiveras mer av det ena eller det andra är högst individuellt, men oftast består en 

individs motivation av en kombination av både inre- och yttre faktorer (Barrick et al., 2013). 

 

Engagemang i organisationen 

En organisations eller ett yrkes arbetssätt är något av ett nyckelområde i matchningen 

mellan en individs personlighet och värderingar (Nguyen et al., 2013). För att känna 

engagemang i organisationen krävs att organisationen uppmuntrar medarbetarna att vilja göra 

sitt bästa. Rozental och Wennersten (2014) föreslår att belöningar under tiden ett projekt är 

pågående kan vara av värde, istället för att vänta på hela belöningen tills en uppgift är helt 

färdig. Genom små, men tydliga belöningar för att exempelvis ett delmål blivit uppnått är 

positivt för engagemanget. Huvudprincipen är att belöningar för utförda uppgifter ska ligga i 

ett nära tidsperspektiv till utförandet, för att det ska upplevas meningsfullt att jobba med 

uppgifterna. Arbetsuppgifterna ska dessutom upplevas som värdefulla. Barrick et al. (2013) 

menar att rutinartade arbetsuppgifter sällan upplevs som tilltalande och det kan därför vara 

svårt att åstadkomma engagemang för vardagliga uppgifter.  

 

Prokrastinering och personlighet 

Femfaktormodellen av personlighet specificerar fem personlighetsdimensioner eller drag: 

neuroticism, extraversion, öppenhet, målmedvetenhet, och vänlighet (Törnroos et al., 2013) 

Dessa övergripande dimensioner består av flertalet attribut, även kallade subdimensioner eller 

drag, som tillsammans utgör hela den större konstruktionen av personlighetsdraget (Judge et 

al., 2013) Enligt Schouwenburg och Lay (1995) har flera studier visat att målmedvetenhet är 

det personlighetsdrag som har starkast samband med prokrastinering. Men även om 

sambandet är starkt är inte dragen identiska. Målmedvetenhet är ett brett personlighetsdrag 

och prokrastinering förstås bäst som en av dess mest centrala delar (Nguyen et al., 2013). 

Senare forskning som använt femfaktormodellen har visat att sambandet kan vara extremt 

högt (r = -0.72) (Steel, Brothen & Wambach, 2001). Låg grad av målmedvetenhet ökar risken 

för prokrastinering liksom hög grad av personlighetsdraget neuroticism (van Eerde, 2002). 
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Neuroticism har ofta framhållits som en källa till prokrastinering genom att oro bidrar till 

undvikande av uppgifter (Sirois et al., 2002). 

Målmedvetenhet (Conscientiousness)  

Målmedvetenhet som personlighetsdrag utgörs i femfaktorteorin av sex subdimensioner 

eller underskalor: Kompetens innefattar hur erfaren, förståndig och förnuftig en person är; 

Ordning beskriver en persons benägenhet att vara noggrann, prydlig, välorganiserad och 

metodisk; Plikttrogenhet handlar om hur mycket en person styrs av sitt samvete, det etiska 

tänkandet och i vilken utsträckning personen lever upp till moraliska plikter. På underskalan 

målsträvan siktar en målmedveten person mot högt uppsatta mål, arbetar hårt för att nå dit 

och drivs av att lyckas. En person med självdisciplin/självkontroll har förmågan att börja och 

slutföra uppgifter, är självmotiverande och ståndaktig. Betänksamhet beskriver en persons 

förmåga att tänka sig för noga innan den handlar, är försiktig och övervägande (Judge et al., 

2013). 

En målmedveten person ser på arbetsplatsen till, att utnyttja tiden på bästa sätt, arbetar 

effektivt mot uppsatta mål och kan prioritera arbetsuppgifterna. Hög grad av målmedvetenhet 

har ett starkt samband med förmågan till framtidsorientering- att kunna fokusera på mål som 

ligger långt fram i tiden (Gupta et al., 2012) Detta i motsats till en person som prokrastinerar 

och som inte utnyttjar arbetstiden på ett effektivt sätt och istället väljer att göra någonting 

annat, som känns mer tilltalande för stunden, än den planerade uppgiften. En prokrastinerare 

är fullt medveten om vad som bör göras, men väljer att göra andra saker, till följd av bristande 

självdisciplin (Steel, 2007). Steel (2007) menar att låg grad av målmedvetenhet kan bero på 

distraktorer; oförmåga att organisera och strukturera; låg motivation; och ett gap mellan 

intention och agerande. Målmedvetenhet har även ett starkt samband med motivation 

(Sansone et al., 1992). Individer som känner sig motiverade inför en uppgift sätter oftare 

högre mål och uppskattar prestationen i sig (Steel, 2007). 

 

Neuroticism 

Personlighetsdraget neuroticism innefattar underskalorna: oro- att en person är ängslig, 

orolig, benägen att vara ständigt bekymrad, spänd och nervös; fientligt inställd- personen har 

nära till ilska, blir lätt frustrerad och irriterad på andra och är ofta bitter; depression- personen 

är deprimerad, känner skuld, ledsamhet, hopplöshet och uppgivenhet; självmedvetenhet- 

känner sig generad, är skamfylld och känslig för att göras till åtlöje. På skalan impulsivitet 

beskrivs personen inte ha förmågan att kontrollera drifter och begär och faller lätt för 
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frestelser; sårbarhet- personen är känslig för stress och får lätt panik (Judge et al, 2013; Sirois 

et al., 2002). 

 Hög grad av neuroticism har i tidigare forskning visats kunna öka graden av 

prokrastinering hos sådana individer. Det mest framträdande draget som har störst samband 

mellan neuroticism och prokrastinering är impulsivitet (Sirois et al., 2002) då individer med 

hög grad av impulsivitet tenderar att prokrastinera i högre grad än individer som uppvisar de 

andra karaktäristiska personlighetsdragen för neuroticism. Relationen mellan neuroticism och 

prokrastinering tycks även bero på en misstro på den egna förmågan att lyckas, och en rädsla 

för att misslyckas. Neurotiska individer upplever att eventuella misslyckanden beror på dem 

som personer, inte på deras prestation, vilket gör dem känsliga för att ta emot negativ 

feedback. Dessa individer prokrastinerar för att skydda sin självkänsla, genom att välja bort 

uppgifter som upplevs som jobbiga och därmed undvika att misslyckas (Steel, 2007). Men, 

agerandet kan ge sämre förutsättningar för att kunna genomföra ett bra jobb och därmed 

förstärks den negativa självbilden (Rozental & Wennersten, 2014).  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om anställningsfaktorer har en effekt på 

prokrastinering. Studien ämnar även undersöka om det finns ett samband mellan 

prokrastinering och arbetsrelaterade faktorer som arbetskrav; rollförväntningar, målsättning 

och feedback; kontroll i arbetet; skicklighet i arbetet; arbetsengagemang och motivation; samt 

engagemang i organisationen. Dessutom ämnar studien även undersöka om det finns ett 

samband mellan prokrastinering och personlighetsdragen neuroticism och målmedvetenhet. 

 

Frågeställningar  

– Har anställningsfaktorer någon effekt på prokrastinering? 

– Finns det samband mellan prokrastinering och personlighetsdrag? 

– Är det anställningsfaktorer, arbetsrelaterade faktorer, eller personlighetsdrag som bidrar 

mest till sannolikheten att prokrastinera? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Genom strategiskt urval kontaktades två offentliga organisationer genom e-post, 

telefonsamtal och personliga möten. Båda organisationerna var av bekvämlighetsskäl belägna 

i Sverige. Enkäten skickades dels ut i en svensk kommun till 120 personer i chefsposition 
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samt till en svensk högskola med medarbetare inom olika yrkeskategorier, bland annat chefer, 

lärare, forskare samt personer inom administration. Totalt deltog 100 personer i studien, 24 

män och 76 kvinnor; i åldersintervallet 23 – 72 år. Medelåldern för samtliga deltagare var 50 

år, för kvinnor var M = 50.32 år, SD = 8.37 och för män M = 49.04, SD = 11.40. Totalt 

medverkade 75 chefer och 25 medarbetare. 96 % var tillsvidareanställda och 4 % var 

visstidsanställda. 95 % av deltagarna arbetade heltid och 5 % arbetade deltid.  

 

Material 

För studien användes tre mätinstrument som tillsammans utgjorde den fullständiga enkäten 

som bestod av totalt 86 frågor. För att mäta arbetsrelaterade faktorer användes delar från en 

medarbetarundersökning framställd av Karolinska Institutet 2009. Valet av vilka avsnitt som 

skulle tas med i föreliggande studie, gjordes med hänsyn till avsnittens relevans för studiens 

syfte. För att mäta arbetsrelaterade faktorer användes avsnitten arbetskrav; rollförväntningar, 

målsättning och feedback; kontroll i arbetet; skicklighet i arbetet; arbetsengagemang och 

motivation; och engagemang i organisationen. Varje avsnitt bestod av ett flertal frågor eller 

påståenden som respondenten fick ta ställning till genom att välja ett alternativ på en fem-

gradig skala (Bilaga 1). Svarsalternativen varierade i utformning i de olika avsnitten. 

Antingen beskrevs skalan med; mycket sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid, eller så 

var svarsalternativen utformade från; instämmer inte alls till instämmer helt. För några frågor 

och påståenden var svarsalternativen utformade med; ja, absolut till nej, absolut inte. Några 

frågor hade alternativ som; tar totalt avstånd ifrån till instämmer helt, och för en del 

svarsalternativ var skalan utformade med; stämmer inte alls till instämmer helt.  

För att mäta personlighetsdragen neuroticism och målmedvetenhet användes ett urval av 

20 påståenden från ett frågeformulär utformat av International Personality Item Pool. 

Frågeformuläret var ursprungligen uppbyggt av 50 påståenden för att mäta de fem 

personlighetensdragen; öppenhet, målmedvetenhet, extraversion, samvetsgrannhet och 

sympatiskhet - som ingår i femfaktormodellen där varje personlighetsdrag mäts med 10 

påståenden vardera. Till föreliggande studie plockades de 20 påstående som mäter 

neuroticism och målmedvetenhet ut och inkluderades i enkäten, 10 påståenden för varje 

personlighetsdrag. Påståendena översattes av författarna till föreliggande uppsats, från 

engelska till svenska då ingen svensk version av testet hittades, där det ansågs vara möjligt att 

plocka ut endast de påståenden som mäter neuroticism och målmedvetenhet utan att frågorna 

skulle bli för många. Avsnittets rubrik i enkäten är skriven som en fråga ”hur väl stämmer 

nedanstående påståenden in på dig?”, där respondenten uppmanas att svara så ärligt som 



 

15 

 

möjligt och beskriva sig själv som denne är nu, inte som den önskar sig vara i framtiden. 

Respondenternas uppgift var att ta ställning till påståendena genom att markera de 

svarsalternativ som de anser bäst beskriver dem själva. Alternativen var utformade på en 

femgradig skala och sträckte sig från; stämmer inte alls till stämmer helt.  

För att mäta prokrastinering användes General Procrastination Scale (GPS) skapad av 

Lay, (1986) och som undersöker beteendemässiga tendenser att skjuta upp påbörjandet eller 

avslutandet av vardagliga uppgifter. Mätinstrumentet har visats ha en god konstruktion och 

prediktiv validitet, och vara ett pålitligt mått på prokrastinering (Ferrari et al., 2009). Testet 

användes i föreliggande studie i sin fulla version och bestod av 20 påståenden vilka alla 

inkluderades i enkäten. Påståendena har av författarna till föreliggande uppsats, översatts från 

engelska till svenska och avsnittet benämns i enkäten som ”allmänna påståenden”. 

Svarsalternativen låg på en femgradig skala där respondenten skulle ta ställning till hur väl 

påståendena stämde in på dem. Alternativen sträckte sig från; stämmer inte alls till stämmer 

helt. När enkäten konstruerades så handlade den sista frågan om lön, vilken kunde besvaras 

genom att välja mellan olika löneintervall. Spridning i löneintervallet var inte tillräckligt stor 

för att frågan skulle kunna analyseras, och frågan uteslöts därmed i analysen. 

 

Tillvägagångssätt 

Kommunen kontaktades först via e-post med en förfrågan om att medverka i studien. I 

mailet som skickades till kommunens personalchef beskrevs syftet med studien samt 

information om studiens tillvägagångssätt. Författarna fick godkännande att via e-post skicka 

ut en länk till enkäten till kommunanställdas jobbmail och tillhandahöll en lista över e-

postadresser. Efter överenskommelse skickades enkäten först ut för överseende och 

godkännande till vår kontaktperson vid kommunen. Därefter skickades länken till enkäten ut 

till alla namn på listan. Enkätlänken var aktiv under totalt 15 dagar och en påminnelse 

skickades ut efter 10 dagar.  

Datainsamlingen på högskolan inleddes med att it-supporten kontaktades och enkäten 

gjordes sedan med hjälp av dem tillgänglig som en ”nyhet” på skolans intranät. Anledningen 

till att enkätlänken inte skickades ut via mail till de anställda var på grund av restriktioner mot 

sådant förfarande. Länken till enkäten var tillgänglig i totalt 15 dagar.  

Den självrapporterade informationen samlades in genom en webbaserad enkät. Enkäten 

skapades i ett gratis och icke-kommersiellt program på internet 

(http://www.webbenkater.com). Respondenterna rapporterade kön, ålder, befattning 

(chefsposition eller inte), om de var tillsvidare- eller visstidsanställda, om de arbetade hel- 
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eller deltid, hur länge de arbetat på den nuvarande arbetsplatsen samt månadslön före skatt. 

Dessa faktorer benämns anställningsfaktorer. Vidare innehöll enkäten frågor om 

arbetsrelaterade faktorer vilka var indelade i avsnitt: arbetskrav; rollförväntningar, 

målsättning och feedback; kontroll i arbetet; skicklighet i arbetet; arbetsengagemang och 

motivation; och engagemang i organisationen. Avsnittet ”hur väl stämmer nedanstående 

påståenden i på dig?” innehöll påståenden kopplade till personlighet och i avsnittet ”allmänna 

påståenden” behandlades påståendena från GPS.  

 

Design och dataanalys 

Studien är av kvantitativ design och har genomförts bland både chefer och medarbetare. 

Betingelserna som mättes var individernas uppfattning av arbetskrav; rollförväntningar, 

målsättning och deras uppfattning av feedback i arbetet. Vidare mättes också hur stor kontroll 

individerna upplever sig ha i arbetet, deras uppfattning om sin egen skicklighet, graden av sitt 

engagemang och sin motivation i arbetet, samt hur de skattar sitt engagemang för 

organisationen. Alla de ovanstående betingelserna gick under benämningen arbetsrelaterade 

faktorer. Graden av prokrastinering i form av poäng på GPS utgjorde en betingelse, och 

personlighetsfaktorerna mättes i betingelserna neuroticism och målmedvetenhet.  

Medelvärdet för varje individ beräknades för varje betingelse. En bivariat 

korrelationsanalys genomfördes samt två multipla regressionsanalyser, en med alla 

betingelser inom arbetsrelaterade faktorer samt ålder, och de både betingelserna för 

personlighetsfaktorer som prediktorvariabler och individernas poäng på GPS som 

utfallsvariabel. En univariat ANOVA variansanalys i mellangruppsdesign genomfördes med 

samtliga betingelser inom anställningsfaktorer som oberoende variabler och poängen på GPS 

som beroendevariabel. Alla analyser genomfördes i SPSS version 20. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen genomfördes enligt vetenskapliga rådets etiska principer. Samtliga 

deltagare var anonyma. De informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst om de så önskade. Information lämnades 

att all erhållen information skulle komma att behandlas konfidentiellt och med största 

sekretess. För att säkerställa anonymitet gjordes inställningar i det webbaserade 

enkätverktyget att inte spara deltagarnas IP-adresser. Likaså ändrades inställningarna till att 

endast visa en flersiffrig identitetskod för varje respondents svar.  
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Organisationerna informerades både vid personliga möten samt genom den inledande 

informationen i enkäten om dessa forskningsetiska överväganden.  

 

Resultat 

För samtliga delar i resultatet betraktas signifikansnivån p <.05. 

För att undersöka effekten av anställningsfaktorer på prokrastinering genomfördes en 

univariat oberoende ANOVA med modellens variabler inom anställningsfaktorer som 

mellangruppsdesign med; 2  kön (kvinna, man), 2  position (chef, medarbetare), 2  

anställningsform (tillsvidare, visstid), 2  anställningens omfattning (heltid, deltid), 5  

anställningstid (< 1 år, 1 – 2 år, 3 – 5 år, 6 – 10 år, > 10 år) som oberoende variabler och med 

prokrastinering som beroendevariabel.  

Resultatet visade att män (M = 2.70, SD = .12) prokrastinerade mer än kvinnor (M = 2.49, 

SD = .10) vilket visades av en signifikant huvudeffekt av kön [F(1, 91) = 7.25, p < .01, p
2 

= 

.09]. Medarbetare (M = 2.79, SD = .12) prokrastinerade i större utsträckning än chefer (M = 

2.30, SD = .07) vilket visades av en signifikant huvudeffekt av position [F(1, 91) = 8.13, p < 

.01, p
2
= .10]. Kvinnliga medarbetare (M = 2.58, SD = .67) prokrastinerade mer än och 

kvinnliga chefer (M = 2.12, SD = .39) och manliga medarbetare (M = 3.16, SD = .64) 

prokastinerade mer än manliga chefer (M = 2.30, SD = .40) vilket visades av en tendens till 

interaktionseffekt (p < .10), mellan kön och position [F(1, 90) = 3.70, p < .06, p
2 

= .05], och 

parvisa jämförelser för kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare t(13) = -2.24, p < .05, och 

för manliga medarbetare och manliga chefer t(5) = -6,38, p < .01 Inga andra signifikanta 

effekter observerades. 

För att undersöka sambandet mellan modellens variabler på skalnivå och för att se vilka 

prediktorvariabler som hade en signifikant korrelation med utfallsvariabeln prokrastinering 

genomfördes bivariata korrelationer av modellens variabler (ålder; arbetskrav; 

rollförväntningar, målsättning och feedback; kontroll i arbetet; skicklighet i arbetet; 

arbetsengagemang och motivation; engagemang i organisation; prokrastinering; neuroticism; 

och målmedvetenhet). Variablerna arbetskrav och kontroll i arbetet korrelerade inte med 

prokrastinering, båda p > .05 (Tabell 1) och togs därför bort från regressionsmodellen. Ingen 

av prediktorvariablerna korrelerade med varandra högre än r = .80, och därmed fanns ingen 

multikollinaritet mellan variablerna. 
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Tabell 1. Korrelationer och signifikansnivå för samtliga variabler i modellen 

 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 

 

Därefter genomfördes en regressionsanalys med samtliga signifikanta variabler i den 

bivariata korrelationsanalysen (ålder; rollförväntningar, målsättning och feedback; skicklighet 

i arbetet; arbetsengagemang och motivation; engagemang i organisationen; neuroticism och; 

målmedvetenhet) som prediktorvariabler mot utfallsvariabeln prokrastinering (Tabell 2) som 

visade att en modell med alla prediktorvariabler tillsammans fungerar för att predicera 

utfallsvariabeln prokrastinering [F(7, 65) = 7.80, p < .01]. Prediktorvariablerna förklarade 

39,8% av variationen i utfallsvariabeln poäng för prokrastinering (korrigerad R
2
 = .40). 

Prediktorvariabeln neuroticism korrelerade positivt med andra prediktorvariabler, och med 

utfallsvariabeln i den bivariata korrelationen. Koefficienten för neuroticism byter även 

riktning, från positiv i den bivariata korrelationen till negativ i den multipla 

regressionsanalysen. Resultatet tyder därmed på att det föreligger en suppressoreffekt i form 

av negativ suppression, och att neuroticism verkar som suppressorvariabel. Det innebär att 

neuroticism kan sägas dämpa effekten av ovidkommande varians eller fel i en eller flera 

prediktorvaribler och därmed påverka modellens totala prediktiva kraft (Pandey & Elliot, 

2010). Därför, samt att variabeln inte visades vara signifikant, plockades neuroticism bort från 

modellen.  

 

 

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Ålder 1                   

2. Arbetskrav .07 1                 

3. Rollförv./målsätt./feedb. .09 -.51** 1               

4. Kontroll i arbetet -.00 -.43** .40** 1             

5. Skicklighet i arbetet .16 -.19 .44** .36** 1           

6. Arbetseng./motivation .17 -.34** .67** .42** .55** 1         

7. Engagemang i org. .08 -.39** .68** .28** .50** .66** 1       

8. Prokrastinering -.31** .18 -.42** -.15 -.42** -.39** -.34** 1     

9. Neuroticism -.24* .10 -.41** -.24* -.51** -.49** -.57** .41** 1   

10. Målmedvetenhet .03 -.14 .32** .20 .44** .42** .35** -.46** -.57** 1 
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Ostandardiserade Standardiserade 

  

 

Koefficienter Koefficienter 

  

 

B Beta t sig. 

(Constant) 7.32 

 

7.36 <.01 

Ålder -.02 -.29 -3.00 <.01 

Rollförvänt/målsätt/feedback -.22 -.22 -1.57 .12 

Skicklighet i arbetet -.05 -.05 -.38 .70 

Arbetsengagemang/motivation -.07 -.08 -.53 .60 

Engagemang i organisation -.04 -.06 -.41 .69 

Neuroticism -.19 -.22 -1.45 .15 

Målmedvetenhet -.58 -.52 -4.03 <.01 

 

 

Ostandardiserade Standardiserade 

  

 

Koffecienter Koffecienter 

  

 

B Beta t sig 

(Constant) 5.61 

 

11.22 .00 

Ålder -.02 -.29 -3.12 .00 

Målmedvetenhet -.60 -.53 -5.64 .00 

 

Tabell 2. Beta, t-värde och signifikansnivåer för modellens prediktorvariabler för att 

predicera utfallsvariabeln prokrastinering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en multipel regressionsanalys genomfördes, denna gång med endast de 

prediktorvariabler som var signifikanta i den första regressionsmodellen (Tabell 2), vilka var 

ålder; och målmedvetenhet. De prediktorvariabler som togs bort var därmed 

rollförväntningar/målsättning/feedback; skicklighet i arbetet, arbetsengagemang/motivation; 

engagemang i organisation; och neuroticism. Resultatet av den multipla regressionsanalysen 

med prediktorvariablerna ålder; och målmedvetenhet mot utfallsvariabeln prokrastinering, 

visade att modellen fungerar för att predicera prokrastinering [F(2, 70) = 21.22, p < .01] och 

förklarar 36 % av poängen i prokrastinering (korrigerad R
2
 = .36). Ålder bidrar på så sätt att 

prokrastinering minskar i takt med att åldern ökar, det vill säga ju högre ålder desto mindre 

prokrastinering. Målmedvetenhet bidrar på så sätt att ju mer målmedveten en individ är, desto 

mindre prokrastinerar den (Tabell 3).   

 

Tabell 3. Beta, t-värde och signifikansnivåer för prediktorvariablerna ålder; och 

målmedvetenhet för att predicera utfallsvariabeln prokrastinering 
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Reliabilitesanalyser genomfördes för de olika skalorna med Cronbach’s  som visade: 

arbetskrav rollförväntningar, målsättning och feedback =.80; kontroll i arbetet =.82; 

skicklighet i arbetet =.70; arbetsengagemang och motivation =.73; engagemang i 

organisationen =.87; målmedvetenhet =.71; neuroticism =.86; och prokrastinering =.82. 

 

Diskussion 

Tidigare forskning om prokrastinering har främst inriktats mot studenter i den akademiska 

världen. Mycket lite forskning har gjorts på beteendet inom arbetslivet, trots att litteraturen 

pekar på att det är just där som beteendet är särskilt problematiskt. Forskningen tyder också 

på att det finns många vägar till prokrastinering men att beteendet på arbetsplatsen oftast 

följer ett mönster. Vårt syfte med studien var att undersöka effekten av anställningsfaktorer på 

prokrastiering, sambandet mellan prokrastinering och arbetsrelaterade faktorer, samt mellan 

prokrastinering och de för beteendet utmärkande personlighetsdragen målmedvetenhet och 

neuroticism. Dessutom var det av intresse att undersöka vilka av dessa som visade på det 

starkaste sambandet med prokrastinering. Detta gjorde med syftet att uppsatsens resultat 

skulle kunna tillämpas av arbetsgivare och chefer för att identifiera olika faktorer relaterade 

till prokrastinering på arbetsplatsen. Därmed också möjliggöra för att interventioner utformas 

på bästa sätt för att motverka de underliggande orsakerna till detta paradoxala beteende.   

Resultatet i föreliggande studie visade bland annat att en av de arbetsrelaterade faktorer 

som korrelerade starkast med prokrastinering var rollförväntningar, målsättning och feedback 

(r = -.42), vilket stödjer antagandet att det är viktigt med tydliga, hanterbara mål inom en 

överblickbar tidsram. Målsättning är det verktyg som även i andra studier bevisats ha bäst 

effekt mot prokrastinering (Rozental & Wennersten 2014). Vi menar därför att ett stort ansvar 

ligger på cheferna- att de bör ha god kännedom om sina anställda, deras förmågor, styrkor och 

begränsningar. Chefer som sätter till synes ouppnåeliga mål kan få den anställde att skjuta upp 

sådana uppgifter, eftersom känslan av att misslyckas kan bli övervägande stor (Gupta et al., 

2012). Att målsättningarna i arbetet är tydliga är viktigt, och när anställda ges möjlighet att 

själv formulera och sätta upp egna mål, ökar såväl motivationen som arbetsglädjen (Barrick et 

al., 2013). 

 En annan arbetsrelaterad faktor som korrelerade starkt med prokrastinering var skicklighet 

i arbetet (r = -.42), ju högre grad av skicklighet i arbetet, desto lägre grad av prokrastinering. 

Genom inflytande över arbetssituationen så kan arbetsuppgifterna upplevas som mer 

tillfredsställande, leda till bättre självförtroende och en större känsla av skicklighet och 
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kontroll. 75 % av respondenterna i föreliggande studie bestod av chefer, och det kan antas att 

det är en grupp som har stort inflytande över sina respektive områden, och som till stor del 

själva kan bestämma hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter. Resultatet visade också att 

chefer prokrastinerade mindre än medarbetare. Chefernas höga grad av autonomi i arbetet kan 

tänkas vara en förklaring till denna skillnad. Det kan därför vara av värde att vid utformning 

av medarbetares arbetsuppgifter, eftersträva en arbetsutformning som liknar chefernas, när det 

gäller frihet och självbestämmande.  

Det personlighetsdrag som korrelerade starkast med prokrastinering var målmedvetenhet (r 

= -.46). Tidigare studier som undersökt samband mellan prokrastinering och 

personlighetsdrag har också visat att det främst är målmedvetenhet som är en avgörande 

prediktor (Sirois et al., 2002; Steel, 2007; van Eerde, 2002). Medarbetare visades i denna 

studie prokrastinera mer än chefer vilket möjligen skulle kunna ha ett samband med 

personlighetsdraget. Det är rimligt att anta att en förutsättning för att nå en chefsposition är 

målmedvetenhet. En intressant fråga för framtida studier skulle därmed kunna vara att 

undersöka hur graden av målmedvetenhet skiljer sig mellan chefer och medarbetare. 

Resultatet från den bivariata korrelationen i föreliggande studie visade även en signifikant 

negativ korrelation mellan målmedvetenhet och neuroticism (r = -.57), vilket stödjer tanken 

att en starkt målmedveten person med stor sannolikhet samtidigt inte kan vara starkt 

neurotisk. En neurotiskt lagd person har därför troligen inte samma förutsättningar 

karriärsmässigt på grund av lägre målmedvetenhet. Forskning har också visat att faktorer som 

ökar prestation, så som personlighetsdraget målmedvetenhet och låg grad av prokrastinering, 

tycks vara mest centrerade till arbeten i vilka de har störst värde – i arbeten med hög grad av 

autonomi (Barrick et al., 2013).   

Något som också har framhållits som centralt när det gäller prokrastinering är tid. Tid som 

variabel ingick inte i vår studie, men det skulle vara intressant att i en framtida studie 

undersöka tid i relation till prokrastinering. Forskning som gjorts på området har visat att 

prokrastinering korrelerar negativt med framtidsorientering, det vill säga ju bättre förmåga att 

kunna arbeta mot långsiktiga mål desto mindre prokrastinering (Gupta et al., 2012). Vad 

organisationer skulle kunna sträva efter är att bryta ner större projekt till mindre delmål, och 

därmed flytta deadlines närmare i tiden, vilket skulle kunna minska risken för 

uppskjutarbeteende (Skowronski & Mirowska, 2013).  

Enkäten distribuerades via e-post till 120 chefer, varav 75 besvarade den. Resterande 

respondenter på enkäten var 25 personer anställda vid en högskola. Då enkäten gick att nå via 

en länk på högskolans hemsida fanns potential att nå många anställda, men trots det blev 
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deltagandet lågt. Troligtvis hade fler svar inkommit från de anställda på högskolan om de fått 

enkäten via e-post istället. Det vore intressant om enkäten även hade kunnat distribueras till 

medarbetarna vid kommunen där cheferna var anställda, för att se om det var några skillnader 

inom organisationen. 

Att medarbetare prokrastinerar i högre utsträckning än chefer skulle kunna bero på att 

medarbetarna upplever större krav och arbetar under mer strukturerade förhållanden än 

cheferna. Därmed kan resultatet också stödjas av tidigare forskning- att anställda som arbetar i 

så kallade ”starka miljöer” tenderar att prokrastinera mer (Nguyen et al., 2013). Allmänt är det 

troligtvis så det ser ut på arbetsplatserna idag, att chefer i sitt arbete har helt andra krav på sig 

än medarbetare. Med vetskapen om effekterna som starka miljöer kan ha på prokrastinering, 

tror vi, med rätt insatser, att det skulle kunna vara möjligt att minska prokrastineringen bland 

medarbetarna endast genom att ge dem mer frihet. Men prokrastinerare tenderar enligt 

forskning generellt att ha arbeten som är starkt kontrollerade och med höga krav, vilket 

Nguyen et al. (2013) menar är rimligt också ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Här hävdar vi 

att de både har rätt, och fel. Rätt av den anledningen att om exempelvis chefer som har stor 

frihet i sitt arbete, skulle vara utpräglade prokrastinerare, så skulle de kunna få förödande 

konsekvenser för hela organisationen eftersom att bristen av självdisciplin i en alltför 

ostrukturerad och okontrollerad miljö, skulle göra det svårt för dem att tygla sin 

prokrastinering. Vi hävdar dock att man inte bör fästa allt för stor vikt vid att en 

prokrastinerare inte skulle passa för specifika arbeten, på grund av sitt uppskjutarbeteende, 

eftersom att en väl utformad arbetsdesign skulle kunna minska graden av prokrastinering.  

I dagens alltmer slimmade organisationer är det av stor vikt att samtliga anställda jobbar på 

ett effektivt sätt för att hålla igång produktiviteten. Men, i takt med att internet, sociala medier 

och smartphones blir oumbärliga i arbetet så ökar också antalet distraktorer, vilket kan leda 

till att mer tid läggs på annat än arbetsuppgifter (Pychyl et al., 2000). Det kan dock vara svårt 

att dra en tydlig gräns mellan medveten prioritering och prokrastinering. Vid varje tillfälle 

finns det alltid något annat att göra, än det som planerats. En fråga som har väckts är om det 

verkligen är möjligt att arbeta effektivt en hel arbetsdag, eller om den sammanlagda 

effektiviteten snarare blir sämre, om inte medarbetarna ägnar tid åt annat emellanåt? Det 

skulle vara ett intressant ämne att undersöka vidare i framtiden. 

Vår förhoppning med studien var att finna de aspekter i arbetet som påverkar 

prokrastinering på arbetsplatsen. Om organisationer vet vad som är viktigt vid arbetets 

utformning, så tror vi att de anställda kan ges bättre förutsättningar att prestera optimalt. 

Därmed skulle organisationens resurser också kunna fokuseras på rätt saker och kunna 
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motiveras med ett väl grundat beslutsunderlag. Kunskap om vilka personlighetsdrag som kan 

öka benägenheten att prokrastinera kan också vara av stort värde för organisationer i 

exempelvis rekryteringsprocessen genom att kunna urskilja personer som skulle kunna ha en 

negativ inverkan på produktiviteten, på grund av sin ökade benägenhet att ägna sig åt ett 

uppskjutarbeteende. Pearce (2011) hävdar att prokrastinering på arbetsplatsen minskar genom 

så kallad screening av potentiella anställda. Pearce (2011) framhåller liksom resultatet i 

föreliggande studie, att screeningen bör fokuseras på draget målmedvetenhet – genom att 

använda validerade personlighetstest, i kombination med frågeformulär som exempelvis GPS. 

Men vi menar att det inte ska handla om att utesluta människor på grund av deras 

personlighetsdrag, då vi är av uppfattningen att en blandning av individer med olika 

karaktärsdrag bidrar till att skapa kreativa arbetsplatser. Vi hävdar att organisationer i stället 

måste kunna se sina anställda som enskilda individer, med dess olika förutsättningar, för att 

istället kunna ge dem rätt verktyg att prestera på bästa sätt. Sannolikheten för att en 

organisation skulle kunna genomföra en lyckad rekrytering, där man lyckats hitta rätt person 

till rätt plats, tror vi, med kunskapen om prokrastinering, skulle kunna öka avsevärt. Detta 

eftersom vissa arbeten kräver att individer inte prokrastinerar, medan andra är mer förlåtande. 
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Bilaga 1: Webbenkät 

Enkätundersökning 

 

Vi är två studenter som går sista året på personal-och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i 

Gävle, som nu ska skriva vårt examensarbete i arbetsrelaterad psykologi. Med denna enkät är 

vi intresserade av att undersöka hur individer ser på sig själva, hur de upplever sin 

arbetssituation, samt möjligheterna att påverka den. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara denna enkät då du bidrar med 

värdefull information till vår studie. 

 

Enkäten tar ca. 15 minuter att besvara. När du har börjat svara på enkäten går det inte att 

avbryta och gå tillbaka vid ett annat tillfälle. Enkäten går endast att besvara en gång. 

 

För frågor där du ska ta ställning i påståenden för att beskriva dig själv, är det viktigt att du 

beskriver dig själv som du är nu, inte som du önskar dig vara i framtiden. 

 

Medverkan är frivillig. Svaren behandlas anonymt och all information behandlas 

konfidentiellt. 

 

Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Eklöv 

Telefon: 

Cecilia Westlén 

Telefon: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avsnitt: Inledande frågor 

Kön 

Ålder 

Har du en chefsposition? (Ja/Nej)  

Anställningsform (Tillsvidareanställning/Visstidsanställning) 

Anställningens omfattning (Heltid/Deltid) 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Avsnitt: Arbetskrav  

Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? 

Måste du arbeta övertid? 

Måste du arbeta i mycket högt tempo? 

Har du för mycket att göra? 

Kräver ditt arbete snabba beslut? 

Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 

Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 

Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 

Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 

Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 

Avsnitt: Rollförväntningar, målsättning och feedback  

Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 

Vet du vilket ansvarsområde du har? 

Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 

Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 

Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? 

Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 

Får du information om kvaliteten på det arbete du utför? 

Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 

Det finns klara verksamhetsmål i den verksamhet som jag arbetar i. 

Min arbetsplats har tillräckliga resurser (t.ex. tid, pengar, utrustning, medarbetare) 

för att målsättningen skall fungera. 

Avsnitt: Kontroll i arbetet  

Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? 

Kan du påverka mängden arbete du får? 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 



 

 

 

Kan du själv bestämma när du skall ta en paus? 

Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 

Kan du bestämma din arbetstid (flextid)? 

Kan du påverka beslut angående vilka personer du skall arbeta tillsammans med? 

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 

Avsnitt: Skicklighet i arbetet  

Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 

Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord? 

Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? 

Avsnitt: Arbetsengagemang och motivation  

Känner du dig motiverad för ditt arbete? 

Upplever du att arbetsuppgifterna stimulerar dig i ditt arbete? 

Skulle du vilja arbeta färre antal timmar/vecka om det var möjligt? 

Hur många av månadens arbetsdagar känner du en stark vilja att arbeta?  

Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt arbete?  

Avsnitt: Engagemang i organisationen 

För mina vänner berättar jag att min arbetsplats är ett mycket bra ställe att arbeta på. 

Mina egna värderingar är mycket lika min arbetsplats värderingar. 

Min arbetsplats inspirerar mig verkligen till att göra mitt bästa. 

Avsnitt: Allmänna påståenden (GPS) 

Jag utför ofta uppgifter som jag egentligen hade för avsikt att utföra flera dagar tidigare. 

Jag missar ofta konserter, sportevenemang eller liknande eftersom jag inte kommer mig för att 

köpa biljetter i tid. 

Vid planering av en fest ser jag till att ordna med förberedelserna i god tid. 

När det är dags att gå upp på morgonen kliver jag för det mesta direkt ur sängen. 

Ett brev kan efter att jag skrivit det, bli liggandes i flera dagar innan jag postar det. 

Jag ringer i allmänhet upp omgående om jag missat ett samtal. 

Även med jobb som inte kräver mer än att sitta ner och göra det, finner jag att de kan gå flera 

dagar innan det blir gjort. 

Jag brukar alltid fatta beslut snarast möjligt. 

Jag förhalar generellt innan jag börjar jobba med något jag måste göra. 

När jag ska resa, så måste jag vanligtvis stressa för att hinna till flygplats eller tågstation i tid. 

När jag förbereder mig för att gå ut, brukar jag sällan komma på att jag måste göra något i 

sista minuten. 



 

 

 

Vid förberedelser inför vissa deadlines så slösar jag ofta tid på att göra annat. 

Om en räkning på en liten summa anländer, betalar jag den oftast direkt. 

Jag svara vanligtvis på inbjudningar som kräver svar, kort efter att jag fått dem. 

Jag har ofta en uppgift klar tidigare än nödvändigt. 

Jag köper alltid födelsedagspresenter i sista minuten. 

Jag köper vanligtvis även viktiga saker i sista minuten. 

Jag genomför vanligtvis allt jag planerat att göra under en dag. 

Jag säger kontinuerligt ”jag gör det imorgon”. 

Jag tar vanligtvis tag i alla uppgifter som jag måste göra innan jag slår mig till ro och kopplar 

av på kvällen. 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig? 

Jag är alltid förberedd. 

Jag har lätt för att bli stressad. 

Jag sprider mina saker omkring mig. 

Jag är för det mesta avslappnad. 

Jag uppmärksammar detaljer. 

Jag oroar mig för saker. 

Jag rör ihop saker. 

Jag är sällan ledsen. 

Jag gör mina sysslor direkt. 

Jag blir lätt störd. 

Jag glömmer ofta att lägga tillbaka saker där de hör hemma. 

Jag blir lätt upprörd. 

Jag gillar ordning och reda. 

Jag ändrar ofta mitt humör. 

Jag smiter undan mina förpliktelser. 

Jag har ofta humörsvängningar. 

Jag följer mitt schema. 

Jag blir lätt irriterad. 

Jag är noggrann i mitt arbete. 

Jag känner mig ofta ledsen. 

Lön 

Vad är din genomsnittliga lön före skatt per månad (räkna in övertidersättning, skifttillägg och 

andra typer av tillägg)? 


