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Arbetsprokrastinering  
Har personlighetsfaktorer och  

arbetstillfredsställelse någon betydelse?*

 

Dildora Gafurova 
Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva 
och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett 
känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför 
har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är 
undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och 
personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och 
arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 
anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five 
Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt 
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet 
analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och 
regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och 
Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot 
Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband 
med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade 
ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på 
självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och 
depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka 
om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt 
yrkeskategori.  

                  Keywords: procrastination, Big  Five, satisfaction, deadline, job 

Inledning 

 Många människor skjuter på vardagliga uppgifter såsom att städa, betala räkningar och som de 
behöver göra, kanske med tanken: ”det kan vänta tills imorgon”. Ett sådant beteende kan tyckas 
normalt – eftersom det handlar om ett vardagligt och vanligt beteende som är helt ofarligt 
(Rozental & Wennersten, 2014).  Forskning hävdar dock att frekvent och vanemässigt 
uppskjutande av handlingar eller beslut kan leda till felanpassning (Ferrari, Doroszko, & 
Joseph, 2005), 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).  

                                                
* Jag vill tacka min handledare Jacek Hochwälder, som har stöttat mig och visat stort engagemang under 
genomförandet av mitt examensarbete! Tack aven till alla deltagare som tog sig tid att besvara enkät och bidrog 
till resultatet av studie. 
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Prokrastinering  
 
Begreppet prokrastinering härstammar från latinets ord ”Pro crastinus” som innebär ”till förmån 
för morgondagen” eller uppskjutarbeteende (Steel, 2007). Prokrastinering betyder inte att man 
bara skjuter upp något till i morgon – ordet har också en negativ betydelse (Rozental & 
Wennersten, 2014). Det handlar om att man aktiv låter en uppgift vänta till senare, trots 
vetskapen om det kan medföra negativa konsekvenser. Den som prokrastinerar fattar ett 
avsiktligt beslut att fördröja en uppgift, samtidigt väljer att sysselsätta sig med en annan aktivitet 
som inte leder till målet (Fernie, Bharucha, Nikcevic, & Spada, 2017). Det finns ingen exakt 
vetenskaplig definition av fenomenet, snarare flertal olika tolkningar. Steel (2007) kallar 
fenomenet för ” dysfunktionella form av fördröjning”.  Chu och Choi (2005) däremot hävdar 
att fenomenet har positiva former av prokrastinering.  Partnoy (2012) associerar fenomenet med 
en adaptiv arbetsstrategi. I en studie av Ferrari et al., (2005) är prokrastinering förknippad med 
självhinder som en strategi att bevara sin självkänsla.  Enligt Ellis och Knaus, (1977) innebär 
prokrastinering brist eller frånvaro av självreglerad prestation och en beteendemässig tendens 
att skjuta upp saker, som är nödvändig för att nå målet. Detta är en komplex process där både 
affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras (Fee, Mason, & Tangney, 
2000). Enligt Klingsieck (2013) påträffas fenomenet mest i sex olika livsdomäner; akademiska 
världen, vardagslivet, familjen, arbetet, hälsa, sociala kontakter och privat livet.    
     Rozental och Wennersten (2014) har en positiv syn på prokrastinering. Det orsakar inte alltid 
besvär, om individen väljer att dröja med saker. Detta beteende betraktas som en del i att vara 
människa.  Eftersom det är nödvändigt att saker måste kunna prioriteras. I en studie av Tice och 
Baumeister (1997) hävdas att prokrastinerare upplever mindre stress och har bättre fysisk hälsa 
jämfört med icke-prokrastinerare när deadline är långt fram i tiden.  
   Prokrastinering ett känt fenomen i arbetslivet (Van Eerde, 2000).  Prevalensen är hög bland 
anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Flera studier har påvisat 
att prokrastinering har negativa konsekvenser både för arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 
Nguyen, Steel och Ferrari (2013) leder prokrastinering på arbete till misslyckande med 
arbetsuppgifter. Metin, Taris och Peeters (2016) rapporterar att anställda i genomsnitt spenderar 
1.5 till 3 timmar på personliga aktiviteter under arbetstid. Den beräknade årliga förlusten på 
grund av personliga (hem- och fritidsrelaterade) aktiviteter under arbetstiden är 8875 $ per 
anställd. Enligt andra uppskattningar i denna studie är 30% till 65% av tiden som spenderas på 
surfing på Internet under arbetsdagen orelaterad till arbete. Sharma och Gupta (refererat i Metin 
et al., 2016) hävdar att det leder till en produktivitetsförlust på 30–40% som uppgår till 85 
miljarder dollar per år i USA. Prokrastinering bidrar till minskad produktivitet, hög stress och 
dålig prestation hos anställda (Van Eerde, 2000). Enligt Nguen, Steel och Ferrari (2013) kan 
förklaringen till prokrastinering på arbetsplatsen vara en organisations faktor. 
Organisationskultur främjar och uppmuntrar anställda att vara punktliga, men organisationen 
kan också uppmuntra prokrastinering.  Van Eerde (2000) hävdar att kultur där man använder 
hot på arbetsplatsen ger effekt i form av minskad prestation hos anställda. Låg 
arbetstillfredsställelse bidrar till minskad produktivitet och sämre välmående hos anställda. I 
studie av Nguyen, Steel och Ferrari (2013) hävdas att medarbetarnas arbetsprestation ökar när 
de känner sig nöjda och arbetet upplevs meningsfullt.   
      I studien av Chu och Choi (2005) uppmärksammas två typer av prokrastinering: aktiva 
(beslutsfattande) och passiva (undvikande). Aktiva prokrastinerare ger bra resultat.  Detta 
förklaras av att individen kan arbeta under tidspress, avsiktligt fattar beslut att skjuta upp saker, 
har förmågan att möta deadline, och få tillfredställande resultat.  Fernie, McKenzie, Nikcevic, 
Caselli och Spada (2016) påstår att aktiva prokrastinerare har en effektiv kontroll över tiden 
och succesiv förmåga att uppnå målet. Lindt (refererad i Liu et al., 2017) bekräftar i sin studie 
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om jämförelse mellan passiva och aktiva, där aktiva prokrastinerare visade effektivitet i 
tidsplanering.  Fernie et al. (2017) resonerar om att aktiva prokrastinerare har en kreativ 
problemlösning, vilket ökar arbetseffektiviteten. Enligt Kim, Fernandez och Terrier (2017) 
uppfattas tidspressen som en motiverande, positiv stressfaktor. Detta finner stöd i en annan 
studie av Tice och Baumeister (1997) där relateras att prokrastinering inte har någon effekt på 
uppgiftens kvalité oavsett om den är förlagd långt före deadline eller en bit förre det. Däremot 
fungerar en deadline som en viktig motivationsfaktor.  
     Passiva prokrastinerare (undvikande) enligt Fernie et al. (2016) skjuter avsiktligt upp 
uppgifter tills sista minuten. Detta görs på grund av deras oförmåga fatta snabba beslut och låg 
självreglering och självkänsla att klara av uppgiften. Chu och Choi (2005) beskriver de som 
försiktiga och osäkra i sin förmåga att fatta tillfredställande beslut. Dessa individer är benägna 
att ge upp och misslyckas med att slutföra uppgifter.   Därför väljs ett undvikande strategi i 
uppskjutande. Detta associeras med rädsla inför misslyckande (Ferrari et al., refererad i Tibbet 
& Ferrari, 2015). Reaktionen anses som en emotionell reaktion för att undvika problem. Denna 
förklaring av prokrastinering konsistent med bedömning- ångest – undvikande  
( appraisal - anxiety - avoidance) modell av  prokrastinering.  Milgram, Sroloff och Rosenbaum 
(1988) förklarar att människor bedömer situationen, huruvida det finns en hot i given situation 
och resurser tillräckligt att hantera hotet effektivt. Om det anses att resurser inte räcker, 
reaktionen leder till stress, ångest och försöket att fly från situationen. Undvikande reaktion 
inträffar när situationen uppfattas hotfull. I en studie av Kim, Fernandez och Terrier (2017) 
beskrivs att individer prokrastinerar även när de är lediga exempelvis under tillfälle när de ska 
delta i tävlingar. Detta på grund av de inte ville höra negativ feedback ifall resultatet blir 
otillfredsställande. 
     Definitionen av prokrastinering indikerar att beteendet är problematiskt och betraktas som 
ett dysfunktionellt beteende. Det finns andra förklaringar till fenomenet som påvisar annan syn 
på fenomenet. Utifrån evolutionens perspektiv är prokrastinering ett nytt problem (Gustavson, 
Miyake, Hewitt & Friedman, 2014). Detta började när individens levnadssätt började kräva 
planering och självdisciplin. Prokrastinering beror på limbiska systemets förmåga att få oss 
agera impulsivt, och därmed utkonkurrera prefrontala cortex förutsättningar att bete oss mer 
målinriktat (Rozental & Wennersten, 2014). 
       I studie av Ferrari och Olivette (refererad i Chen & Qu, 2017) belyses att prokrastinering 
är en miljöfaktor, vilket påverkas av föräldrarnas beteende, sociala påverkan samt 
personlighetsfaktorer. Inom ramen för en evolutionär livshistoria (LH), föreslås att 
oförutsägbara miljöförhållanden kan spela en roll vid förskjutning. Enligt LH-teorin 
representerar en individs LH-strategi ett mönster som involverar flera fysiologiska och 
psykologiska system, som ständigt utvärderar miljöpress och beslutar om fördelning av 
resurser, energi och tid (Chen & Qu, 2017). En snabbare LH strategi utvecklats i en hård och 
oförutsägbar miljö, och i samband med impulsivitet, risktagande, och låg 
föräldrarinvesteringen.  Impulsivitet spelar viktig roll när en ställs inför flera val och behöver 
välja vad ska göras nu eller att göra senare Mischel (refererad i Van Eerde, 2000). Liknande 
situation uppstår på jobbet där bedömningen görs utifrån arbetsschema. Intertemporala val leder 
till ökad planering och större analytisk ansträngning. Impulsiva individer föredrar kortsiktiga 
resultat framför långsiktiga belöningar även om de kan vara mer värdefulla (Rozental & 
Carlbring, 2014). Avsikten att föredra omedelbara belöningar kallas också för oförmåga att 
skjuta upp glädje. För impulsiva individer är valet mindre viktigt, mer viktigare är 
tillfredställande aktiviteter. En långsammare LH strategi, har utvecklats i en relativt gynnsam 
och förutsägbar miljö, och förknippas med impulskontroll, långsiktiga mål, och risk undvikande 
faktor Mischel (refererad i Van Eerde, 2000). 
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Personlighet och femfaktormodellen 
 
I studie av Hochwälder (2006) beskrivs och mäts personlighet i form av inre egenskaper. Dessa 
fem fundamentala personlighetsegenskaper är mest användbara och välkända som ”The Big 
Five” modellen. Modellen avser att ge en bild av en persons personlighet utifrån följande 
dimensioner: neuroticism, extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet, vänlighet (Boysan & 
Kiral, 2017).  Höga poäng på neuroticism är förknippade med ångest, benägenhet till depressiv 
påverkan, ängslig, orolig, osäker, spänd, sårbar och känslomässig instabilitet (Liu & Campbell, 
2017).  Individen med höga poäng på extraversion beskrivs som aktiva, sociala, optimistiska, 
pratsamma, sällskapliga. Extraversion är kopplad till spänningssökande och sökande av social 
uppmärksamhet (Lui & Campbell, 2017). Tidigare studier har konsekvent visat att extroverta 
inte bara spenderar mer tid på sociala medier utan även har fler Facebook-vänner. 
Samvetsgrannhet beskrivs som en tendens att följa reglerna. Egenskaperna som tillskrivs 
individer som har hög på denna faktor är   självdisciplin, grundlig, ansvarsfull, metodisk, 
arbetsam (Lui & Campbell, 2017). Låga poäng på denna faktor karakteriserar misstrogna, 
osympatiska och samarbetsvilliga individer. Individer som ligger högt på samvetsgrannhet 
spenderade mindre tid på sociala medier medan de utförde andra uppgifter. Öppenhet innefattar 
förmågan att söka, upptäcka, förstå, utnyttja abstrakt och sensoriskt mönster av information. 
Höga poäng på öppenhet är förknippad med ett intresse för bl.a. konst och filosofi (Hochwälder, 
2006). Individen som har hög poäng på denna faktor är kreativ, nyfiken, fantasirik samt 
konstnärlig. Låg poäng på denna faktor karakteriserar personer med begränsade intressen, inte 
analytiska samt ej artistiska. Vänlighet återspeglar sin interpersonella inriktning mot andra, 
inklusive sympati, tillmötesgående, interpersonell flexibilitet, vänlighet, tillit och förlåtelse 
(Costa & McCrae, refererad i Lui & Campbell, 2017). Individen som har låg poäng på denna 
faktor är ofta ovänliga, osympatiska, misstänksamma, samarbetsobenägna samt lättirriterade.  
 
 
Prokrastinering och femfaktormodellen Forskning om prokrastinering har under lång tid 
handlat om att identifiera vilka personlighetsfaktorer som är inblandade och vilka individer som 
ligger i riskzonen (Rozental & Wennersten, 2014). Både Sirois et al. (2003) och Tibett och 
Ferrari (2015) påvisar att låg samvetsgrannhet har ett starkt samband med prokrastinering.  
Däremot visade sig att undvikande prokrastinering har negativ korrelation med 
samvetsgrannhet.  I en studie av Van Eeerde (2000) bekräftas en stark koppling mellan 
samvetsgrannhet, samt psykologiska variabler self - efficacy (tron på egen förmåga) och self- 
handicapping (hindra sig själv) med prokrastinering. När det gäller neuroticism visade en studie 
av Kim, Fernandez och Terrier (2017) signifikanta resultat mellan neuroticism och 
prokrastinering. Liknande resultat redovisar Milgram och Tenne (refererad i Sirois, Gordon & 
Pychyl, 2003) neuroticism associerades positivt med prokrastinering och relaterad till 
beslutsfattande och undvikande prokrastinering. Individer med hög nivå på faktor extraversion 
definieras som bl.a. sociala och öppna. Dessa personlighetsegenskaper finner Li, Yuan och Tian 
(2016) kan distrahera en prokrastinerare från en viktig uppgift och istället prioritera roliga, 
sociala aktiviteter.   
 
 
Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse är en term som skapades av Hoppock (refererad i Lee, Yang, & 
Wendong, 2017). Den definieras som psykologisk och fysiologisk aspekt av medarbetarnas 
tillfredsställelse med arbetsmiljöfaktorer, det vill säga anställdas subjektiva svar på 
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arbetsmiljön.  Den vanligaste variabeln i organisationsforskning är arbetstillfredsställelse 
(Hennekam, 2016). Den fångar medarbetarnas självbedömningar i förhållande till deras 
möjligheter, relationer med kollegor och handledare, arbetsbelöningar inklusive lön, 
progression och kvalité av arbetsförhållandena. Studien av Drydakis (2017) bekräftar att 
arbetstillfredsställelse avses som   det positiva känslomässiga tillståndet som uppstår vid 
bedömningen av sin yrkeserfarenhet.  Nöjda medarbetare jobbar med engagemang, uppvisar 
prestation och högre effektivitet (Hennekam, 2016). Studien av Drydakis (2017) finner 
samband mellan arbetstillfredsställelse och emotionella välmående, när individen känner sig 
nöjd och tillfredsställd bidrar detta till välbefinnande, bra fysisk hälsa samt personliga 
prestationer. Hög nivå av arbetstillfredsställelse tenderar leda till färre lägre frånvaro, bättre 
mental och fysisk hälsa. Lägre nivå av arbetstillfredsställelse associeras med mindre prestation, 
begränsat jobb kvalitet, missnöje hos kunder och högre personalomsättning (Hennekam, 2016). 
Arbetstillfredsställelse relateras till rätt kompetenser och bidrar med hög prestation (Lee et al., 
2017). Arbetskompetensen enligt Locke (refererad i Drydakis, 2017) härrör från skillnaden 
mellan vad en individ vill eller värderar i ett jobb och vad han / hon faktiskt får. Ju bättre match, 
desto fler anställda uppfattar att resultatet stämmer överens med värderingar ju högre 
arbetstillfredsställelse.     

 Arbetstillfredsställelse och prokrastinering på arbetsplatsen har rapporterats leda till negativa 
konsekvenser på arbetsplatsen, såsom minskad omsättning, ökat missnöje och 
prestationsförluster. Det kan vara ett känslomässigt tillstånd som är ett resultat av låga 
stimulansnivåer. Bristen på stimulering leder sedan till prokrastinering och aktiviteter som inte 
relaterar till arbete. En av orsakerna till detta beteende kan vara jobbmonotoni. Även starkt 
stimulerande arbete kan leda till prokrastinering ifall arbetet uppfattas som meningslöst. Om en 
uppgift uppfattas som ointressant, tråkig försämras uppmärksamhetsnivåerna, vilket leder till 
fel eller icke-arbetsrelaterade tankar. När arbete upplevs monotont, ostimulerande och 
meningslöst kan individer ägna sig åt icke-arbetsrelaterade strategier som läsning, spel, e-post, 
internet, eller rökning. Detta tyder på att det finns ett samband mellan prokrastinering och 
arbetstillfredsställelse (Wan, Downey, & Strough, 2014).  
 
 
Arbetstillfredsställelse, personlighet, kön, ålder och prokrastinering 

Det är inte bara arbetsrelaterade faktorer som utveckling på arbetsplatsen är kopplade till 
arbetstillfredsställelse. Drydakis (2017) fann att personlighetsegenskaper har också en 
korrelation. Exempelvis, extraversion och samvetsgrannhet har positiva relationer med 
arbetstillfredsställelse, medan Neurotisism visar negativa korrelationer med 
arbetstillfredsställelse. När det gäller könsskillnader och prokrastinering på arbete visade det 
sig att kvinnor prokrastinerar betydligt mindre än män, vilket förklaras av högre graden av 
självkontroll hos kvinnor (Rozental & Carlbring, 2014). Ålder har visat sig ha ett negativ 
samband med prokrastinering. Detta innebär att individen blir mer disciplinerad och moget med 
ålder. Arbetet planeras i förväg och inte lämnas till sista stund. (Steel 2007) 

  
 
Syfte 

Dagens arbetsliv kräver alltmer att man ska prestera under tidspress. Prokrastinering kan leda 
till problem i yrkesliv, både för anställda och för företaget. Studiens syfte är att undersöka om 
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det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering 
och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Det kan vara av stor betydelse att påvisa en 
korrelation mellan prokrastinering och arbetstillfredsställelse då forskning på området visat att 
prokrastinering leder till försämrat välbefinnande, dålig hälsa hos anställda samt höga kostnader 
för företaget (Steel, 2010). Denna studie har en samhällsnytta både för arbetsgivare och för 
arbetstagare. Förståelse av fenomenet kan bidra till en ökad medvetenhet om ämnet och 
motverka faktorer som leder till prokrastinering. Studien avser att söka svar på följande 
frågeställningar: 

1. Finns det något samband mellan kön, ålder och prokrastinering? 
2. Finns det något samband mellan personlighet och prokrastinering?  
3. Finns det något samband mellan arbetstillfredsställelse och prokrastinering? 
4. Hur stor del av variationen i prokrastinering kan förklaras med hjälp av variationen i 

kön, ålder, personlighet och arbetstillfredsställelse?  

Metod  
Deltagare 
 
Enkäter delades ut både i pappersformat och elektroniskt. Totalt besvarades 98 enkäter. I 
pappersformat delades ut 70 enkäter.  Enkäter i pappersformat lämnades in till en 
personalansvarig på en offentlig myndighet. Efter en vecka hämtades 47 ifyllda enkäter ut av 
författaren. Elektronisk besvarades 51 enkäter. Bortfallet för pappersenkät blev 33%, bortfallet 
för elektroniska enkät går inte att räkna antalet medlemmar i gruppen som har sett enkäten och 
bestämde sig att inte besvara den samt antalet vidarebefordrade inlägg inte går att beräkna. 
Deltagarna utgjordes slutligen av 60 (63%) kvinnliga och 38 (37%) manliga anställda i olika 
branscher i Sverige. Deras ålder varierade från 26 till 70 år. Nittioåtta medarbetare arbetar i tre 
olika branscher. Dessa är kommun [n=47(48%)], finans [n=28 (28,6%)], och IT [n=23 
(23,5%)].  
 
Material  
 
Data till studien samlades in via enkät bestående av 67 frågor som var indelade i fyra delar. Den 
första delen efterfrågade demografiska variabler såsom ålder, kön, yrke företag och erfarenhet. 
Endast Ålder och Kön användes som bakgrundsvariabler vid analysen, medan resterande 
bakgrundsfrågor inkluderades i enkäten för att kunna beskriva deltagarna. Vid analyserna 
kodades kvinnor med 0 och män med 1. För variabeln ålder skapades åldersklasser från 26–40 
kodad med 0 och 41–70 kodad med 1. Totalt i kategori 26–40 ingick 67 (68%) och kategori 
41–70 ingick 31 (32%) respondenter.  Den andra delen av enkäten berörde personlighet och de 
oberoende variabler som uppmättes var Extraversion, Neuroticism, Samvetsgrannhet, 
Öppenhet och Vänlighet. Den tredje delen av studien berörde deltagarnas tendens till 
prokrastinering och den beroende variabeln som uppmättes var prokrastinering. Den fjärde 
delen av studien handlade om deltagarnas trivsel med sitt arbete och den oberoende variabeln 
som uppmätes var generell arbetstillfredsställelse. 
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    Big Five Markers (BFM). Den andra delen av enkäten uppmätte deltagarnas värde på 
Shaferskalan (Shafer, 1999) som mäter personligheten utifrån femfaktormodellen. Skalan 
översättes och bearbetades av (Ekehammar, Akrami, Gyljekomma & Zakrisson, 2004). 
Modellen består av fem fundamentala personlighetskomponenter: Extraversion, Neuroticism, 
Samvetsgrannhet, Öppenhet och Vänlighet. Varje komponent mäts med sex egenskaper som 
skattas på en nio gradig semantisk differentialskala mellan 1 (egenskapsparet till vänster 
stämmer precis) och 9 (egenskapsparet till höger stämmer precis). Högt värde på skalan 
indikerar högt värde på personlighetskomponenten. Svaret på samtliga Neuroticism frågorna 
har spegelvänts eftersom låg värde på skalan indikerar på högt värde på 
personlighetskomponenten.  Exempel på egenskapspar är: Extraversion (Blyg – Social), 
Neuroticism (Ängslig – Lugn), Samvetsgrannhet (Viljesvag – Självdisciplinerad), Öppenhet 
(Ej nyfiken – Nyfiken) och Vanlighet (Envis – Flexibel). För varje komponent skapades ett 
medelvärdesindex av de tillhörande sex påståendenas värde med minimal poängsumma på 5 
poäng och maximal poängsumma på 45 poäng. Cronbachs alfa koefficienterna för Extraversion, 
Neuroticism, Samvetsgrannhet, Öppenhet och Vänlighet uppmättes till .90., .82, .74, .82, .56 . 
     
     Pure procrastination scale (PPS). PPS formuläret i denna studie konstruerad av Steel 
(2010).  Skalan är översätts och bearbetads till svenska av Rozental, Forsell, Svensson, 
Forsström, Andersson och Carlbring (2014). Instrumentet består av 12 påståenden av typen ” 
Jag kastar bort mycket tid på bagateller innan jag fattar ett slutgiltigt beslut.” Påståendena 
skattades på en femgradig skala med svarsalternativet 1 (Mycket sällan eller stämmer i mitt 
fall), 2 (Stämmer inte i mitt fall), 3 (Stämmer ibland i mitt fall), 4 (Stämmer ofta i mitt fall) och 
5 (Mycket ofta eller stämmer helt och hålet i mitt fall). För hela skalan skapades ett 
summaindex, med minimal poängsumma på 12 poäng och maximal poängsumma på 60 poäng. 
Höga värden på skalan indikerar högre tendens till prokrastinering. Cronbachs alfa för skalan 
uppmättes till .93. 

     Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) – MSQ formuläret är konstruerad av Weiss, 
Dawis, England och Lofquist (1967) den så kallade short – form och indelade i tre dimensioner; 
inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse. Skalan som används i föreliggande studie 
översätts till svenska av Nystedt (1992).  Instrumentet består av 20 påståenden av typen 
”Möjligheten att vara sysselsatt hela tiden”. Samtliga 20 påståenden i skalan avser mäta den 
generella arbetstillfredsställelsen. Påståendena skattades på en femgradig Likertskala med 
svarsalternativen 1 (Mycket otillfredsställd), 2 (Otillfredsställd), 3 (Varken eller tillfredsställd 
eller otillfredsställd), 4 (Tillfredsställd), 5 (Mycket tillfredsställd).  För hela skala skapades ett 
summaindex med minimal poängsumma på 20 poäng och maximalpoängsumma på 100. Höga 
värden på skalan indikerar hög arbetstillfredsställelse. Cronbachs alfa för skalan uppmättes 
till.96.  

 
Procedur  

Datainsamlingen gjordes vid ett tillfälle. I god tid innan hade personalansvarige tillfrågats och 
lämnat sitt medgivande.  Enkäterna lämnades in till chefen för en vecka tid för ifyllnad. Studiens 
syfte presenterades muntlig för personalchefen och de blev informerade om de etiska 
aspekterna som anonymitet, deltagarfrihet samt på vilket sätt som resultatet skulle publiceras. 
Pappersenkäten innehöll även ett försättsblad som informerade om studiens syfte är att 
undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt 
prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige samt informerades de etiska 
aspekterna. Försättsbladet innehöll också kontaktuppgifter för möjlighet till kontakt vid frågor   
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och funderingar kring studien. De personer som deltog i undersökningen via en webbenkät på 
sociala media (Facebook) fick läsa igenom förstasidans informationstext som informerade om 
hur undersökningen gick till, syftet med studien samt att den följde etiska principer. Alla frågor 
i enkäten var obligatoriska. Ingen kompensation utgick för deltagande i studien. Efter ifyllandet 
tackades deltagna för visat intresse.  

Databearbetning 
 
Insamlat material bearbetades med hjälp av SPSS statistikprogram. Medelvärden samt 
standardavvikelser beräknades. Gränsen för signifikans sattes till p < .05 och för tendens till 
signifikans sattes till p < .10. alltid mellanslag på båda sidor om alla matematiska 
relationssymboler – ändra genomgående Frågeställning 1, 2, 3 besvarades med hjälp av 
Pearsons produktmoment – korrelationskoefficient. Frågeställning 4 besvarades genom 
utförandet av en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys i tre steg. Med prokrastinering som 
den beroende variabeln i steg 1 lades in prediktorvariabeln kön och ålder in, i steg 2 lades till 
de fem personlighetsfaktorerna och i steg 3 lades till generell arbetstillfredsställelse.  

Resultat 
 
Beträffande den första frågeställningen kunde inte ett signifikant samband konstateras (se 
Tabell 1) mellan kön och prokrastinering eller mellan ålder och prokrastinering. Studiens andra 
frågeställning redovisar följande. Rörande personlighetsfaktorer och prokrastinering påvisas en 
signifikant negativ korrelation med Samvetsgrannhet vilket indikerar att anställda som har höga 
värden på prokrastinering har låga värden för Samvetsgrannhet. Neuroticism korrelerade 
signifikant positivt med prokrastinering vilket indikerar att anställda med höga värde på 
prokrastinering har höga värden på Neuroticism. Inget statistiskt signifikant samband kunde 
konstateras för Extraversion, Öppenhet, eller Vänlighet.  
    Utöver dessa kunde ett negativ samband konstateras mellan Samvetsgrannhet och 
Neuroticism. Detta indikerar att anställda som har lågt värde på Samvetsgrannhet är mer 
neurotiska. Samt Öppenhet, Vänlighet, och Extraversion visade en negativ korrelation med 
Neuroticism. Vilket antyder att anställda som har låga värde på dessa faktorer är mer neurotiska.  
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik  
 

  Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Prokrastinering 29.29 12.15 -         

2 Köna Iac ia .141 -        

3 Ålderb ia ia -.024 -.018 -       

4 Neuroticism 4.37 1.50 .419** .098 -.107 -      

5 Extraversion 6.13 1.53 -.006 -.185 .048 -.161 -     

6 Samvetsgrannhet 6.89 1.21 -.485** -.050 -.004 -.426** .090 -    

7 Öppenhet 6.16 1.59 .002 -.118 -.009 -.454** .146 .107 -   

8 Vänlighet 5.63 1.09 -.191 -.293** .088 -.346** .262** .193 .332** -  

9 Arbetstillfredsställelse 67.37 20.40 -.082 .041 -.059 -.008 .035 .156 -.115 -.120  
Not. N=98. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
a    Män kodades med 0 och kvinnor 1. 
b   Ålder 18–40 kodades med 0 och 41–70 kodades med 1.   
c   ia: Icke applicerbart.  
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Beträffande studiens tredje frågeställning visade resultaten att det inte fanns en signifikant 
korrelation mellan prokrastinering och arbetstillfredsställelse. Detta antyder att anställdas 
prokrastinering inte har något samband med arbetstillfredställe. Utöver det påvisades inga 
signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och personlighetsfaktorerna. 
     Beträffande den fjärde frågeställningen kunde 2% av variationen hos kriterievariabeln 
förklaras av oberoende variabeln Ålder och Kön (p > .10). Tillägget av personlighetsmodellen 
Big Five i steg 2 kunde förklara 32% av variation utöver vad som förklarades av Ålder och Kön 
i steg 1 (p < .001). Ytterligare 0.1% av variationen kunde förklaras efter tillägget av 
Arbetstillfredsställelse i steg 3, ökningen var dock ej signifikant (p>.10). Totalt kunde modellen 
förklara 35% av variationen. 
 
Tabell 2 
Regressionsanalyser för prokrastinering  
 

 Prokrastinering 

 Steg 1 Steg 2  Steg 3 
Variable βa β β 

Steg 1:    
  Könb .14 .11 .11 
  Ålderc -.02 .02 .02 

Steg 2:    
  Neuroticism  .35*** .35*** 

  Extraversion  .08 .09 

  Samvetsgranhet  -.35*** -.34*** 

  Öppenhet  .22** .22** 

  Vänlighet  -.07 -.07 
Steg 3:    
  Arbetstillfredställelse   .04 

Modellsammanfattning   
         F-värde .98 6.76 5.88 
         (df) (2, 95) (7, 90) (8, 89) 

         R2 .02 .34** .35** 
         ∆ R2  .32*** -.01 

Not. N=98. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
a    β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b    Män kodades med 0 och kvinnor 1. 
c   Ålder 18–40 kodades med 0 och 41–70 kodades med 1. 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan personlighetsfaktorer och 
prokrastinering, samt arbetstillfredsställelse och prokrastinering hos anställda. Detta skedde 
utifrån fyra frågeställningar. Den första frågeställningen gällde sambandet mellan kön, ålder 
och prokrastinering. Studiens resultat visade inget samband mellan kön och ålder gällande 
prokrastinering. Förklaringen kan vara att få deltagare i denna studie prokrastinerade, samt att 
majoriteten av deltagare i föreliggande studie var personer över 30 års ålder. Studie av Steel 
(2007) fann ett negativ samband mellan ålder och prokrastinering. Resultatet indikerade att 
prokrastinering minskade med ålder. Detta finner stöd i en annan studie av Steel och Ferrari 
(2012) där visade sig att yngre människor prokrastinerar mer än äldre. I en studie argumenterar 
McCrae och Costa (1987) för att personlighet är en relativ stabil egenskap och efter 30 års ålder 
den näst intill oföränderlig.  
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     Den andra frågeställningen berörde sambandet mellan personlighetsfaktorer och 
prokrastinering, vilket gav ett resultat att det fanns en signifikant negativ korrelation mellan 
prokrastinering och samvetsgrannhet.  Vilket indikerar att anställda som har höga värden på 
prokrastinering har låga värden för Samvetsgrannhet. Neuroticism korrelerade signifikant 
positivt med prokrastinering vilket indikerar att anställda med höga värde på prokrastinering 
har höga värden på Neuroticism. Detta är i linje med resultat som erhållits av Johnson och 
Bloom, (refererad i Klingsieck 2013) att prokrastinering beror främst på minskad 
Samvetsgrannhet faktor och ökad Neuroticism. Utöver dessa kunde ett negativ samband 
konstateras mellan Samvetsgrannhet och Neuroticism. Detta indikerar att anställda som har låga 
värde på Samvetsgrannhet är mer neurotiska, vilket förklaras i följande studie av Lui och 
Cempbell (2017) att låg poäng på Samvetsgrannhet faktor karakteriserar misstrogna samt 
odisciplinerade individer. Förklaring att detta i sin tur främjar stress och utmattning på arbetet.  
     Den tredje frågeställningen rörande sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 
prokrastinering visade inte en signifikant korrelation.  Detta antyder att anställdas 
prokrastinering inte är kopplat till arbetstillfredsställelse. Det kan bero på att deltagare i 
föreliggande studie arbetar i tre olika branscher och ingår i olika yrkeskategorier. Anställdas 
arbetsuppgifter skiljer sig ifrån varandra, därför det är svårt att jämföra deras 
arbetstillfredsställelse. Inte alla typer av jobb har samma grad av prokrastinering. Hammer och 
Ferrari (2003) fann att prokrastinering varierar med yrken. Ferrari, Doroszko och Joseph (2005) 
konstaterar att prokrastinering var högre bland egenföretagare än tjänstemän och högre bland 
säljare än mellan chefar. Däremot när jobbet är tydligt och rutinerat, så finns det inte möjlighet 
till prokrastinering.  Yrket med brett utnyttjandet av (mobil) teknik på jobbet främjar 
prokrastinering. Exempelvis indikeras IT-yrke av online prokrastinering och märkt som 
cyberslacking. Cyberslacking är en ny och extrem utbredd företeelse. Anställda kan ge intryck 
av att arbeta på sina datorer, men kan faktiskt handla online, kontrollera sociala nätverk, spel 
eller snabbmeddelanden. Studier redovisar enorma kostnader för företag på grund av 
cyberslacking. Förlusterna i samband med cyberslacking omfattar inte bara reducerad 
prestanda, men sänker också nätverkssäkerheten och långsammare nätverksprestanda. Till det 
tillkommer även kostnaderna för att ta bort virus och spionprogram (Metin, Taris, & Peeters,  
2016). 
     Slutligen handlade den fjärde frågeställning om det finns ett samband mellan prokrastinering 
och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i 
Sverige. Utifrån studiens resultat kunde anställdas kön och ålder inte förklara variationen i 
prokrastinering. I en studie av Zakrisson (2010) redovisas att kvinnor har högre poäng på 
Neuroticism, Vänlighet och Samvetsgrannhet vilket förklarar att kvinnor var vänliga, mer 
noggranna och känslomässiga. Respondenterna i föreliggande studie var mest kvinnor. 
Rozental och Carlbring (2014) anser när det gäller könsskillnader och prokrastinering på arbete 
att kvinnor prokrastinerar betydligt mindre än män, vilket indikerar av högre graden av 
självkontroll hos kvinnor. När det gäller ålder och prokrastinering följande studie av Zakrisson 
(2010) uppger att individen med ålder blir mer neurotiska och noggranna. Vilket gör att den 
inte utsätter sig för stress och undviker prokrastinera med ålder. Personlighetsegenskaper kunde 
förklara 32 %. Vilket förklaras av Zakrisson (2010) som att personligheten påverkar vilka val 
vi gör i livet t. ex av yrke. Vi väljer yrke som matchar oss där vi förväntar att nå framgång. 
Exempelvis extraverta förväntas söka sig till sociala arbeten, medan människor öppna för nya 
erfarenheter tenderar att välja undersökande yrke. Zakrisson (2010) hävdar att ju mer 
sympatisk, neurotisk och öppen deltagarna var desto större intresse hade de till sociala yrken. 
Detta förklaras av Kim, Fernandez och Terrier (2017) som att neurotiska människor tenderar 
lätt att reagera på stress i arbetslivet, detta gör att man väljer att syssla med någon annan aktivitet 
under arbetstid. Arbetstillfredsställelse kunde inte förklara någon ytterligare variationen i denna 
modell. Detta kan bero på deltagarnas blandade yrkes tillhörigheter, vilket innebär olika 
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upplevelser av arbetsuppgifter. Lee, Yang och Li (2017) förklarar att vissa individers 
arbetstillfredsställelse handlar om bekväma arbetstider, andra lägger stor vikt på arbetsmiljö 
och relationer med kollegor. Dessa faktorer påverkar individens arbetstillfredsställelse. I 
föreliggande studie tillhörde deltagarna olika yrkeskategorier vilka handlar om olika 
upplevelser av sitt arbete och olika krav på deadline på arbetsplatsen.   
 
 
Styrkor och svagheter 
 
En styrka med denna studie är att den genomfördes med hjälp av väletablerade mätinstrument. 
Cronbachs alfa för både PPS och skalan i MSQ översteg det vanliga gränsvärdet på .70. Big 
Five-skalan erhöll ett Cronbachs under gränsvärdet på en av de fem faktorerna, men skalan 
används ändå eftersom att det är mest förekommande instrumentet inom forskningen för att 
mäta personlighetsegenskaper resterande fyra personlighetsegenskapspar översteg det vanliga 
gränsvärdet. Utifrån alfavärdena för de tre använda instrumenten kan studien sammantaget 
anses ha god reliabilitet. Ytterligare en styrka med studien att det inte fanns bortfall i enkäterna. 
Alla frågor var besvarade.   
     Deltagarantalet på 98 respondenter är kanske mest framträdande svaghet med studien. Det 
har framförallt störst inverkan på materialets bearbetning och analys. Möjligen skulle ett stort 
underlag kunnat säkra om anställda från andra myndigheter inom samma bransch tillfrågats. 
Även om en förenkling av enkät skulle kunnat skapa flera deltagare. Muntliga kommentarer 
från deltagarna angav nämligen att enkäten var lång och i vissa delar svårtolkad. En annan 
svaghet med föreliggande studie är att ålder ej mättes som kontinuerlig variabel utan som en 
kategori variabel (18–40 och 41–70).  
 
 
Slutsatser  
      
Finns det något samband mellan prokrastinering och personlighetfaktorer? Studiens resultat 
rörande personlighetsfaktorer och prokrastinering påvisar en signifikant negativ korrelation 
med Samvetsgrannhet, vilket indikerar att anställda som har höga värden på prokrastinering har 
låga värden för Samvetsgrannhet. Förklaringen till detta är Samvetsgrannhet karakteriserar 
bland annat hög självdisciplin och arbetsamhet utifrån Big Five - skalan.  Detta är problematiskt 
med prokrastinering. Eftersom brist på självdisciplin leder till prokrastinering (Tice & 
Baumeister, 1997).  Neuroticism korrelerade signifikant positivt med prokrastinering vilket 
tyder på att anställda med höga värden på prokrastinering är mer neurotiska. Detta bekräftar 
Chu och Choi (2005) att individer som prokrastinerar upplever stress och depression. Det skulle 
kunna vara av intresse att i framtida forskning utröna varför arbetstillfredsställelse inte kunde 
relateras till prokrastinering. Kan det bero på att deltagare i studien tillhörde olika branscher 
och arbetsuppgifterna skilde mellan yrken? 
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