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Prokrastination:  
Gör inte idag det som du kan skjuta upp till imorgon 

Fatoumata Touray 
 
Prokrastination definieras som att medvetet skjuta upp på uppgifter 
eller åtaganden trots förväntan att uppskjutandet kan innebära negativa 
konsekvenser. I föreliggande studie kontextualiserades prokrastination 
som ett dysfunktionellt beteende som innefattar en problematik med 
beslutsfattande och undvikande. Beslutsfattande dimensionen 
förklarade prokrastination som brister i allokering av tid och 
svårigheter i att ta beslut. Undvikande dimensionen belyste bland 
annat självkänsla och social självkänsla som bidragande faktorer. 
Syftet var att undersöka sambandet mellan personlighet och 
prokrastination. Enkäter med 45 frågor besvarades av 94 
högskolestudenter. Personlighet mättes med Big five markers, och 
prokrastination med pure procrastination scale. Resultaten visade en 
signifikant korrelation mellan femfaktormodellens samvetsgrannhet 
och beslutsfattande respektive undvikande. Personlighet förklarade 
uppemot 30 procent av uppskjutande beteendet. Samvetsgranhet var 
studies starkaste prediktor. I föreliggande studie belyses att det finns 
ett samband mellan prokrastination och personlighet. Brist på 
självdiciplin leder konkluderat till ett uppskjutande beteende. 
 

                               Keywords: decisional procrastination, avoidant procrastination,  
five factor model of personality, age differences, gender differences 

 
 
 

Inledning 
 
 

Prokrastination 
 
Prokrastination definieras som att medvetet skjuta upp på uppgifter eller åtaganden trots att 
uppskjutandet kan innebära negativa konsekvenser. Begreppet härrör från latinets ”Procrastinus” 
som betyder ” till förmån för morgondagen”(Steel, 2007). Prokrastination är inget nytt fenomen. 
Steel refererar spår av prokrastination tillbaka till antiken där det uttrycks i grekisk litteratur. Inom 
forskning operationaliserades begreppet av Milgram (1992, refererad i Steel, 2007) som beskriver 
uppkomsten och bränslet till fenomenet som en produkt av tekniksamhällets förutsättning till 
åtaganden och deadlines. Empirisk och teoretisk forskning kring prokrastination har under senare år 
fått större uppmärksamhet. Definitionen av prokrastionation indikerar att beteendet är 
problematiskt. Det gör att prokrastination som fenomen främst betraktas som ett dysfunktionellt 
beteende. Studier inom prokrastionation är ett vidspritt fenomen, och inom forskningen råder det en 
tvetydighet kring definitionen. Steel (2007) menar däremot att olika angreppsätt är mer 
komplementära än motsägelsefulla och generar mer förståelse. Även om definitionen kan anses vara 
tvetydig så finns det gemensamma komponenter som är essentiella. Prokrastination innefattar ett 
uppskjutande av en uppgift eller ett beslut som grundar sig i ett irrationellt beteende (Ferrari & 
Diaz- Morales, 2007; Klingsieck, 2013a, 2013b ; Steel, 2007).  
 Förklarigarna till prokrastination kan beskrivas utifrån fyra olika dimensioner. Klingsieck (2013a, 
2013b) delar in prokrastination i fyra perspektiv: 
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 Det psykologiska differential perspektivet (The differential psychology perspective). Det här 
perspektivet belyser prokrastination utifrån förståelsen att fenomenet kan förstås som en 
personlighetsegenskap, som relateras till andra personlighetsegenskaper/ variabler. Exempelvis 
relaterar Steel(2007) i sin meta- analytiska studie prokrastination till bland annat femfaktormodellen 
och egenskaper som självkänsla och perfektionism. 
  
 Det psykologiska motivation och vilja perspektivet (The perspective of motivational and volitional 
psychology). Utifrån det här perspektivet belyses prokrastination som ett misslyckande i motivation 
och vilja. Aspekter av motivation och som har berörts i olika studier och som berörs i föreliggande 
studie är bland annat self-efficacy och självkontroll (Milgram & Tenne, 2000; Pychyl, Lee, 
Thibodeau, & Blunt, 2000; Steel, 2007).  
 
 Det psykologiska kliniska perspektivet (The clinical psychology perspective). Förklaringarna till 
prokrastination inom det här perspektivet utgår från psykoanalytiska, neuropsykologiska och 
kognitiva behavioristiska teorier. Prokrastination relateras till bland annat högre upplevelse av 
stress, ångest och depression (Milgram& Tenne, 2000; Tice & Baumeister, 1997).  
 
 Det psykologiska situations betingade perspektiv (The situational perspective). Steel och 
Klingsieck (2016) menar att det här perspektivet är på upptåg. Perspektivet förstår prokrastination 
som situationsbetingat det vill säga prokrastination sker på grund av en viss situation. Exempelvis 
om en uppgift är för svår eller om en situation är mer attraktiv än en annan.  
 
Olika dimensioner av prokrastination 
 
 Passiv och aktiv prokastination: I en studie gjord av Chu och Choi (2005) uppmärksammas 
prokrastination som ett icke -dysfunktionellt beteende. Deras studie ger en annan dimension till 
fenomenet. I sin studie argumenterar de för att det finns en positiv form av prokrastination. 
Distinktionen skiljer mellan passiv och aktiv prokrastination. Passiva prokrastinerare identifieras 
som individer med problem med beslutsfattande, allokering av tid, och svårigheter med att påbörja 
och avsluta uppgifter. Individer som aktivt prokrastinerar föredrar att arbeta under press och 
presterar troligen bättre. Deras karaktärsdrag står också i kontrast till den passiva prokrastinerarens 
(Chu & Choi, 2005). Studiens resultat indikerar att aktiv prokrastination ger positiva utfall. Därav 
har prokrastination inte med nödvändighet alltid ett negativt utfall vad gäller åtaganden.  
 
I föreliggande studie kontextualiseras dock prokrastination som ett dysfunktionellt beteende som 
innefattar en problematik med beslutsfattande och undvikande. Beslutsfattande dimensionen 
förklarar prokrastination som brister i allokering av tid och svårigheter i att ta beslut. Undvikande 
dimensionen belyser bland annat självkänsla och social självkänsla som bidragande faktorer. 
Dimensionerna berör samtliga av Klingsieck (2013a) systematisering av prokrastination. 
 Beslutsfattande prokrastination. Beslutsfattande dimensionen förklarar prokrastination som 
brister i allokering av tid och svårigheter i att ta beslut. Svårigheterna kan gälla mindre beslut 
exempelvis vilken dricka en ska välja, till större beslut såsom val av yrke. Problematik med 
beslutsfattande i uppskjutande beteende uppstår när en ställs inför val och konflikter. Studier 
(Ferrari & Dovidio, 2000) har visat att beslutsfattande prokrastinerare tar längre tid på sig att fatta 
ett beslut, framförallt när alternativen är flera. Deras obeslutsamhet kan associeras till viljan att 
minimera risken för att begå fel. Vår förmåga att få saker gjorda påverkas av vår oförmåga att inte 
kunna fatta ett beslut. Beslutsfattande prokrastinerare kan därmed inte bestämma när de ska göra 
något förens dem har bestämt att det ska göras (Milgram & Tenne, 2000), vilket i en dysfunktionell 
bemärkning oftast resulterar i misslyckande (Ferrari, Barnes, & Steel, 2009). Följden av att 
prokrastinera är som tidigare nämnt bland annat negativa konsekvenser för ens hälsa. Milgram och 
Tenne menar att prokrastination är en stor faktor till stress. Lazarus och Folkman (1984 i Milgram 
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& Tenne, 2000) belyser problematiken med teorin The Tripel A Theory (Appraisal- Anxiety-
Avoidance). Teorin lyfter fram de kognitiva förmågorna som ett verktyg för hur vi handskas med 
stressorer. Människor bedömer situationer utifrån (1) huruvida en given situation eller uppgift utgör 
ett hot för dem och/eller (2) huruvida ett specifikt beslut utgör ett hot för dem. Med rätt coping kan 
en effektivt handskas med hoten som förhindrar en att hantera en uppgift eller ta ett beslut. När 
coping verktygen däremot inte är tillräckliga ger det upphov till stress. Milgram och Tenne menar 
att stressen kan ses som grunden till att en skjuter upp på sitt åtagande eller sitt beslut så länge som 
det är möjligt. 
 Undvikande prokrastination. Undvikande dimensionen belyser prokrastination som en 
problematik med självkänsla och självkännedom. Uppskjutandet av en uppgift eller ett åtagande 
grundar sig i en rädsla för att misslyckas för sig själv och för sin omgivning (Ferrari & Diaz- 
Morales, 2007; Tibbett & Ferrari, 2015). Undvikande prokrastinerare tenderar att skjuta upp 
uppgifter för att ägna sin tid åt aktiviteter som de föredrar. Studenter har rapporterat att ca 30 % av 
deras dagliga aktiviteter består av prokrastination i form av sömn, spelande eller tv-tittande (Steel, 
2007; Pychyl et al., 2000). Genom att skjuta upp på en uppgift eller ett åtagande skapas det ett 
utrymme till en ursäkt vid ett eventuellt misslyckande. Ferrari och Diaz-Morales menar att 
undvikande prokrastinerare handskas med sin ångest och rädsla för att misslyckas genom att se till 
att det inte finns tid till att kunna prestera optimalt. Prokrastination blir dysfunktionellt ur en 
undvikande dimension eftersom det fungerar som ett själv skadligt beteende (Diaz-Morales, Ferrari, 
& Cohen, 2008). Även Steel (2007) menar att prokrastinerare sätter hinder för sig själva som 
begränsar deras prestation för att beskydda jaget. Självkontroll och självreglering är ett 
misslyckande för prokrastineraren. Prokrastineraren väljer oftast kortsiktighet framför långsiktighet. 
Kuhl (1984 refererad i Milgram & Tenne, 2000) belyser med teorin Action Control Theory hur våra 
brister och förmågor i dessa leder till bland annat undvikande prokrastination.  Självkontroll och 
självregleringen inkluderar och reglerar känslor och strategier. Enligt teorin så gör en del människor 
inte det de hade för avsikt att göra, men att oförmåga eller brist på motivation inte behöver vara en 
bakomliggande orsak. Milgram och Tenne menar att yttre och inre faktorer styr vårt fullbordade 
agerande. Att ett agerande slutar med att vi prokrastinerar kan grunda sig i tidigare misslyckanden, 
oförmåga att koncentrera oss på pågående aktivitet eller svårigheter i att befästa våra intentioner.   
 I en studie gjord av Ferrari et al. (2009) studerades relationen mellan undvikande prokrastination 
och ånger i olika livsområden. Resultatet visade att undvikande prokrastinerare signifikant visade 
mer ånger i områdena utbildning och hälsa än icke prokrastinerare. Det vill säga, känslan att ens 
beslut och handlingar hade kunnat resultera annorlunda om de gjordes på annat sätt. Studien visade 
också att 42 % av i gruppen prokrastinerare rapporterade att de var studenter och i gruppen icke- 
prokrastinerare var 16.7% studenter. Som flera studier har belyst är prokrastination ett utbrett 
fenomen inom populationen studenter.  
 
Prokrastination, könsskillnader och ålderskillnader  
 
Studier har visat svaga relationer mellan prokrastination och kön. Steel och Ferraris (2013) 
epidemiologiska studie visade däremot att män faktiskt prokrastinerar mer än kvinnor. I Steels 
(2007) metaanalytiska studie påvisades en svag relation mellan kön och prokrastination, det vill 
säga att män tenderade att prokrastinera mer än kvinnor. I Steels metaanalytiska studie var ålder en 
av variablerna som undersöktes. Resultatet pekade mot att prokrastination minskade med åldern. I 
en annan studie av Steel och Ferrari påvisar resultatet att yngre människor prokrastinerar mer än 
äldre. 
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Personlighet och femfaktormodellen 
 
Forskare har efter flera års forskning inom personlighet psykologin enats om att personlighet kan 
beskrivas och mätas i termer av fem fundamentala personlighets faktorer (Hochwälder, 2006). 
Shafer (1999) utvecklade ”The Big Five Markers” (BFM) en etablerad skala för att mäta de fem 
personlighets faktorer. Skalan är utformad i fem delar där varje del mäter en av de fem 
fundamentala faktorerna; Extraversion, Neuroticism, Samvetsgrannhet Öppenhet och Vänlighet. De 
fem fundamentala personlighets faktorerna beskrives såhär: 
 
Extraversion. Människor med höga poäng av den här faktorn kan beskrivas utifrån egenskaper som 
social, pratsam, utåtriktad, gruppmänniska, sällskaplig och välvillig. Extroverta människor har goda 
social färdigheter, många vänner och de trivs bäst i sällskap (Hochwälder, 2006; McCrae & Costa, 
1987). 
 
Neuroticism. Neurotiska människor karakteriseras av lågsjälvkänsla och en pessimistisk attityd. 
Människor med höga poäng av den här faktorn kan beskrivas utifrån egenskaper som bekymrad, 
ängslig, orolig, osäker, sårbar och spänd. 
 
Samvetsgrannhet. Höga poäng på den här faktorn beskriver människor utifrån egenskaper som 
självdisciplinerad, grundlig, ansvarsfull, metodisk, arbetsam och uthållig. Samvetsgranna 
människor tenderar att ha hög målmedvetenhet och höga anspråksnivåer. 
 
Öppenhet. Höga poäng på den här faktorn beskrivs i termer som originell, fantasirik, konstnärlig, 
kreativ, nyfiken och filosofisk. Människor som uppfattas som öppna är högt motiverade till att leva 
ut sina fantasier, känslor, idéer m.m. McCrae och Costa (1987) menar att öppna människor även 
visar tendens till att vara mer intelligenta än andra. 
 
Vänlighet. Höga poäng på vänlighets faktor karakteriseras av egenskaper som angenäm, förlåtande, 
flexibel, mild, överseende och medgörlig. McCrae och Costa (1987) beskriver människor som är 
antagonistiska, det vill säga motpolen till vänlighet som misstrogna och skeptiska. Det har oftast en 
problematik med att komma överens med sina medmänniskor.  
 
Personlighet, ålderskillnader och könsskillnader 
 
Det finns flera studier som har studerat relationen mellan personlighet och kön. Hochwälder (2006) 
visade bland annat att kvinnor skattade sig själva som mer neurotiska och samvetsgranna än män 
och att yngre personer ansåg sig själva som mer extroverta och mindre neurotiska än äldre personer. 
Hochwälders (2012) undersökte femfaktormodellens bidragande relation till KASAM (känsla av 
sammanhang) och bekräftade personlighetsskillnader mellan kvinnor och män i personlighets faktor 
neuroticism. Resultaten visade att kvinnor är mer neurotiska än män. 
 
Personlighet har studerats som en stabil egenskap utifrån McCrae och Costa (1987) teori. De 
argumenterar för att personlighet är stabilt i vuxen ålder efter trettio års ålder. Senare forskning har 
dock pekat på att personlighet utvecklas över tid med största förändringar för unga vuxna (Roberts, 
Wood, & Smith, 2005).  
 
 
Prokrastination och femfaktormodellen  
 
Prokrastination reflekterar personlighet och kan betraktas som en stabil personlighetsegenskap 
(Steel, 2007).  Relationen mellan prokrastination och personlighet kan förstås utifrån två aspekter; 
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Individuella skillnader utifrån personlighets faktorer och/ eller kännetecken och processer kopplade 
till uppgifts prestation och målslutförande (Johnson & Bloom, 1995). I en meta- analytisk studie av 
Steel (2007) undersöks möjliga orsaker till prokrastination däribland de fem fundamentala 
personlighetsfaktorer. Flera studier har visat att prokrastination korrelerar med personlighets 
egenskaper som hög Neuroticism och låg Samvetsgrannhet (Johnson & Bloom, 1995, Steel, 2007; 
Watson, 2001), låg självkänsla (Ferrari & Diaz- Morales, 2007) och låg självkännedom (Ferrari, 
2001). Neurotiska människor karakteriseras av låg självkänsla och en pessimistisk attityd. Det är 
deras rädsla för att misslyckas som kan kopplas till låg self-efficacy och låg självkänsla. Utifrån 
Klingsiecks (2013) systematisering av prokrastination är de bakomliggande orsakerna till låg self- 
efficacy ett misslyckande i motivation och vilja. Samvetsgrannhet inbegriper egenskaper som 
självdisciplin. Människor som får höga poäng på den faktorn utifrån Shafers skala kännetecknas 
som målmedvetna personer. Utifrån definitionen av prokrastination står samvetsgrannhet i tydlig 
kontrast till fenomenet. Johnson och Bloom har utifrån femfaktormodellen funnit signifikant 
samband mellan neuroticism och prokrastination. Watson fann liknande resultat i sin studie med 
självmedvetenhet som en av de underliggande egenskaperna. Neuroticism karaktäriserars bland 
annat av självmedvetenhet. Två studier (Johnsson & Bloom, 1995; Watson, 2001) påvisade att låg 
samvetsgrannhet har ett starkt samband med prokrastination. Extraversion som beskriver människor 
med egenskaper som bland annat utåtriktad kan stå i relation till prokrastination genom att sociala 
aktiviteter med vänner och familj kan bli till en distraktion och leda till prokrastination (Steel, 
2007).  
 
Förekomsten för prokrastination är hög och på uppgång (Steel, 2007). Mest framträdande är 
fenomenet hos högskolestudenter, där upp emot 70 % anser sig prokrastinera och 50 % anser sig 
prokrastinera problematiskt och konsekvent. I den generella populationen är prevalensen 20-25% 
(Klingsieck, 2013). I sin studie om prokrastination undersökte Klingsieck (2013b) huruvida 
prokrastination är specifik eller generell inom sex olika livsområden bland annat inom området 
utbildning och arbete. Studiens resultat visade bland annat att prokrastination inom utbildning och 
arbete var mer typisk än inom de övriga områdena.   
 
Eftersom förekomsten är som högst hos högskolestudenter, har fokus om fenomenet legat på just 
den populationen. Flera studier har påvisat att prokrastination har negativa konsekvenser för 
studieframgång och subjektivt- välbefinnande (Ferrari, Barnes, & Steel, 2009; Ferrari, Johnson, & 
McCown, 1995; Ferrari & Steel, 2013; Milgram & Tenne, 2000; Tice & Baumeister, 1997). Det 
finns däremot få studier om huruvida det påverkar prestationen. Tice and Baumeister menar att 
prokrastination nödvändigtvis inte behöver påverka prestationen. Nyare forskning, bekräftar 
fortfarande den teorin(Steel, 2007; Steel & Klingsieck, 2016). I Steels metaanalytiska studie fanns 
en väldigt svag relation mellan prestation och prokrastination. Det indikerar att prokrastination 
bland studenter inte behöver vara ogynnsamt men heller inte gynnsamt. En signifikant negative 
relation till hälsa var däremot påtaglig. Prokrastinerare tenderar att skjuta upp på att söka läkarvård 
när det behövs.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Den här studiens syfte var att undersöka relationen mellan personlighet och prokrastination hos 
högskolestudenter. En grupp som står inför ständigt beslutsfattande och många deadlines. 
Förhoppningen med studien är att den ska kunna bidra till ökad förståelse kring varför människor 
prokrastinerar och möjligtvis utveckla och förbättra studietekniker för högskolestudenter samt ligga 
till grund för vidare forskning. 
 

1. Finns det något samband mellan hur ålder relaterar till beslutsfattande och undvikande? 
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2. Finns det samband mellan män och kvinnor med avseende på beslutsfattande och 
undvikande? 

3. Finns det ett samband mellan femfaktormodellen i relation till beslutsfattande och 
undvikande? 

4. Hur mycket variation hos beslutfattande och hos undvikande kan förklaras med studiens 
samtliga prediktorer; ålder, kön och big five- faktorerna? 

 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Totalt delades 110 enkäter ut till högskolestudenter vid en högskola belägen i mellersta Sverige. 
Antal inlämnade enkäter beräknades till 102, vilket gav en svarsprocent på 93 %. Åtta av enkäterna 
exkluderades från studien på grund av för stort partiellt bortfall. Slutligen utgjordes studien av totalt 
94 enkäter varav 72 kvinnor (76.6%) och 22 män (23.4%). Åldern i studien varierade mellan 19-52 
(M = 25.51, SD = 5.89) . Deltagarna hade läst mellan 1-10 terminer på högskola eller universitet 
med (M = 3.19, SD = 1.94.). 
 
Material 
 
Data till studien samlades in via enkäter beståendes av 45 frågor och påståenden som var indelade i 
tre delar. Den första delen efterfrågade ålder, kön samt antal terminer lästa på högskola. Ålder och 
kön användes som oberoende bakgrundsvariabler i analysen där kvinnor kodades med 0 och män 
med 1. Antal terminer lästa på högskolan inkluderades för en större beskrivning av deltagarna. 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 prokrastination och de beroende variabler som uppmättes var: 
Beslutsfattande och Undvikande. Svenska översättningar av etablerade instrument ligger till grund. 
Formulärets Svenska översättning utvärderades psykometriskt av Forsell och Svensson (2014). 
    Big Five Markers (BFM). Den andra delen av enkäten uppmätte deltagarnas värden på 
Shaferskalan (Hochwälder, 2006, Shafer, 1999) som mäter personlighet utifrån femfaktormodellen. 
Femfaktormodellen består av fem fundamentala personlighetskomponenter: Extraversion, 
Neuroticism, Samvetsgrannhet, Öppenhet och Vänlighet. Varje komponent mättes med sex 
egenskaper som skattades på en 9-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. Exempel på egenskapspar hos 
personlighetskomponenterna är: Extraversion (Blyg- Social), Neuroticism (Ängslig- Lugn), 
Samvetsgrannhet (Viljesvag – Självdisciplinerad), Öppenhet (Ej nyfiken – Nyfiken) och Vänlighet 
(Envis – Flexibel). För varje komponent skapades ett medelvärde av de tillhörande sex frågornas 
värde. Cronbachs alfa koefficienterna för Extraversion, Neuroticism, Samvetsgrannhet, Öppenhet 
och Vänlighet uppmättes till .87, .87, .85, .52, .52. 
 Pure procrastionation scale (PPS). Instrumentet består av 12 påståenden indelade i två faktorer; 
Beslutsfattande och Undvikande. PPS formuläret i föreliggande studie är konstruerad av 
Steel(2010). Formuläret är sammanställt utifrån en metaanalytisk faktoranalys. Skalan är översatt 
och bearbetad till svenska av Rozental, Forsell, Svensson, Forström, Andersson och Carlbring 
(2014). Påståendena skattas på en skala från 1-5 och avser att mäta prokrastinering. Höga värden 
indikerar benägenhet till att prokrastinera. Beslutsfattande och Undvikande utgör studiens beroende 
variabler. Beslutsfattande består av påståenden kring uppskjutande av beslut, allokering av tid och 
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att missa avtalade möten. Påståendena är av typen “Jag skjuter upp beslut tills det är försent” och 
“Jag är inte bra på att hålla utlovade tider. Undvikande består av påståenden kring svårigheter med 
att påbörja och avsluta uppgifter, slösa tid på annat och ligga efter. Påståendena är av typen “ Jag 
säger hela tiden att “ det där gör jag imorgon” ”och” Även när det gäller arbeten som inte är 
krävande kan det ta mig flera dagar att slutföra dem”. Påståendena skattades på en 5-gradig skala 
med svarsalternativen 1 (Mycket sällan eller stämmer I mitt fall) till 5 (Mycket ofta eller stämmer 
helt och hållet I mitt fall). Medelvärdesindex för prokrastination skapades genom att ta fram 
medelvärdet för Beslutsfattande och Undvikande. Höga värden på skalan indikerar högre tendens 
till prokrastination. Cronbachs alfa koefficienten för Beslutsfattande uppmättes till .72. och för 
Undvikande till .85. 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen gjordes under tre tillfällen. Första tillfället gjordes i samband med en föreläsning 
där föreläsaren kontaktades i förväg via e-post och gav sitt medgivande. Utrymme för deltagande 
fick studenterna i samband med en 15 minuters paus. De andra två tillfällena samlades data in bland 
studenter i högskolans lokaler, i första hand på biblioteket. Studiens syfte presenterades muntligt för 
samtliga deltagare vid samtliga tillfällen och de blev informerade om de etiska aspekterna som 
anonymitet och frivilligt deltagande innan enkäten delades ut. Enkäten innehöll även ett försättsblad 
som återigen informerade om studiens syfte och de etiska aspekterna. De forskningsetiska 
principerna består av ett Informationskrav; där forskaren har en skyldighet att informera om 
forkningens syfte. Ett Samtyckeskrav; deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Ett Konfidentialitetskrav; största möjliga konfidentalitet och skydd av personuppgifter 
och ett Nyttjandekrav; att uppgifterna i studien enbart används för forskningändamål. Försättsbladet 
innehöll också kontaktuppgifter för möjlighet till kontakt vid ytterligare funderingar kring studien. 
Deltagarna tackades muntligt för sitt deltagande. Enkäten tog cirka 10-15 minuter att fylla i. 
 
Databearbetning 
 
Insamlat material bearbetades med hjälp av SPSS statistikprogram. Medelvärden för samtliga 
variabler samt standardavvikelser beräknades. Cronbachs alfa beräknades för samtliga index för att 
beräkna den inre konsistensen. Gränsen för signifikans sattes vid p < .05 och för tendens till 
signifikans vid p < .10. Frågeställning ett, två och tre besvarades genom att medelvärdesindex 
bildades och korrelationer togs fram av typen Pearsons produktmoment-korrelationskoefficient. 
Frågeställning fyra besvarades genom utförandet av två hierarkiska multipla linjära 
regressionsanalyser. De två beroende variablerna som mätte prokrastination: Beslutsfattande och 
Undvikande undersöktes i hur variationen i dessa påverkades och kan förklaras av prediktor 
variablerna ålder, kön och de fem personlighetskomponenterna. 
 
 
 

Resultat 
 

 
I Tabell 1 redovisas resultaten för medelvärde och standardavvikelse för män och kvinnor och för 
olika variabler i studien. Medelvärde hos män avseende beslutsfattande var M = 2.38 och hos 
kvinnor var M = 2.14. För undvikande var medelvärdet hos män M = 2.66 och hos kvinnor var M = 
2.30. Tabellen visar att män skattade högre i personlighetsfaktorerna neuroticism och öppenhet och 
kvinnor skattade högre på extraversion, samvetsgrannhet och vänlighet. 
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Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelser för män och kvinnor och för olika variabler i studien   

Variabler Beslutsfattande Undvikande Extraversion Neuroticism Samvets 
grannhet 

Öppenhet Vänlighet 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Män 
 

2.38 (0.07) 2.66(1.09) 6.06(1.73) 5.68(1.34) 6.40(1.52) 6.18(2.18) 5.61(1.71)

Kvinnor 
 

2.14(0.77) 2.30(1.01) 6.39(1.48) 5.13(1.63) 6.82(1.42) 5.87(1.44) 6.13(1.50)

Total 2.20(0.76) 2.38(1.03) 6.31(1.54) 5.26(1.58) 6.72(1.44) 5.94(1.63) 6.01(1.56)
 
 
I Tabell 2 redovisas resultaten för samtliga korrelationer. Som svar på första frågeställningen så 
påvisas ingen statistisk signifikant korrelation mellan ålder och Beslutsfattande r (1,91) = -.12, p = . 
267) eller mellan ålder och Undvikande r (1,91) = -.09, p = .372). Beträffande studiens andra 
frågeställning rörande skillnader mellan kvinnor och män i relation till Beslutsfattande och 
Undvikande, påvisades en svag tendens till statistisk signifikant korrelation, för Beslutsfattande, 
r(1,91) = - 14, p = .095 och  för Undvikande, r (1,91) =- 15, p = .077. Tendensen visar en negativ 
korrelation vilket antyder att män i jämförelse med kvinnor har färre problem med beslutsfattande 
och har mindre svårigheter att påbörja och avsluta uppgifter. Studiens tredje frågeställning ger 
svaret att Beslutsfattande och Undvikande påvisar en signifikant negativ korrelation med 
Samvetsgrannhet, för Beslutsfattande, r (1,92 ) = -.59**, p = .000) och för Undvikande, r (1,92) = - 
57**, p = .000) vilket indikerar att studenter som har höga värden på Beslutsfattande och 
Undvikande har låga värden för Samvetsgrannhet.  
  
 
 
Tabell 2 
Pearsons produktmoment-korrelationskoefficienter mellan olika variabler i studien 
         
Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Beslutsfattande - 

 
        

2. Undvikande .64** -        

3. Könª -.14 -.15 - 
 

      

4. Ålder -12 -.09 -.00 -      

5. Extraversion -.14 -.02 .09 .13 -     

6. Neuroticism -.15 -.01 -.15 -.00 .23* -    

7. Samvetsgrannhet -.59** -.57** .13 .17 .19 .24* -   

8. Öppenhet -.12 -.03 -.08 .27** .27** .11 .12 -  

9. Vänlighet -.11 -.05 .14 .17 .18 .16 .26* .09 -

Not. N=94; Män kodas med 0 och kvinnor med 1 
*p<.10, **p<.01, ***p<.05 
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 I övrigt så visade resultaten även att ålder korrelerade signifikant positivt med Öppenhet, 
r(7,86) = .27**, p = .009,  vilket antyder att ju högre ålder en student har desto högre grad av 
Öppenhet uppvisas. Ålder tenderar även att korrelera med Samvetsgrannhet och Vänlighet. 
Extraversion påvisade en signifikant positiv korrelation med Neuroticism, r(7,86) = .23*, p = 
.029, och Öppenhet, r(7,86)  = .27**, p = .008. Vilket antyder att studenter med höga värden 
på Extraversion är mer neurotiska och öppna egenskaper. Tendens till positiv korrelation fanns 
med Samvetsgrannhet och Vänlighet. Neuroticism korrelerande signifikant positivt med 
Samvetsgrannhet, r(7,86) = .24*, p = .018. Samvetsgrannhet korrelerade signifikant positivt 
med Vänlighet, r(7,86) = .26*, p = .011, vilket indikerar att studenter med höga värden på 
Samvetsgrannhet även har höga värden på Vänlighet. 
     I Tabell 3 redovisas resultaten från regressionsanalysen och ger svar på den fjärde 
frågeställningen. I antalet val av statistisk metod grundar sig modellen för Undvikande visar 
att 37% av variationen i Undvikande kan förklaras av studiens prediktor. Modellen för 
Undvikande är signifikant, F (5, 85) = 7.14. Ingen signifikant ytterligare variation kunde 
förklaras vid tillägget av ålder i steg 2. I steg 3 förklarar personlighet 32% av variationen 
utöver vad som förklaras av kön och ålder. Denna ökning är statistiskt signifikant. 
  
Tabell 3    
Regressionsanalyser för Beslutsfattande och Undvikande 
 Beslutsfattande  Undvikande 
 Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3 
 
Variabel 

β 
(SE) 

β 
(SE) 

β 
(SE) 

 β 
(SE 

β 
(SE) 

β 
(SE) 

Steg1:        
Kön -.25 

(.19) 
-.25 
(.19) 

-.15 
(.16) 

 -.36 
(25) 

.36 
(25) 

-.18 
(.22) 

Steg 2:        
Ålder  -.015 

(.013) 
-.002 
(.02) 

  -.02 
(.02) 

-.003 
(.02) 

Steg 3:        
Extraversion    -.002 

(.05) 
   .05 

(.06) 
Neuroticism   -.02 

(.045) 
   .07 

(.06) 
Samvetsgrannhet   -.31** 

(.05) 
   -.45** 

(.07) 
Öppenhet   -.02 

(.04) 
   .007 

(.06) 
Vänlighet   .03 

(.05) 
   .07 

(.06) 
        
Modelsammanfattning:        
        
F-värde 1.76 1.51 6.88**  2.06 1.44 7.14** 
R² .019 .032 .36  .022 .031 .37 
∆R²  .011 .31**   .011 .32** 
Not. N=94.  
Män kodas med 0 och kvinnor med 1 
*p<.10, **p<.01, ***p<.05   
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 Modellen för Beslutsfattande visar att 36% av variationen kan förklaras av studiens 
prediktionsvariabler. Modellen för beslutsfattande är signifikant, F (5, 86) = 6.88. I steg 2 
förklaras 11 % av variationen vid tillägg av ålder, detta är en ökning på 3 % från steg 1 (p = 
.188). Ökning är inte signifikant. I steg 3 förklarar personlighet 31% av variationen utöver vad 
som förklaras av kön och ålder och ökningen är statistisk signifikant. Samvetsgrannhet visade 
en signifikans till Beslutsfattande och Undvikande (p < .001) vilket även kan antydas i 
korrelationsanalysen.  
 

Diskussion 
 
 
Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan personlighet och 
pokrastination. Sammanfattningsvis så visade den här studiens resultat att ålder inte korrelerar 
med beslutsfattande eller undvikande. Det fanns en tendens till signifikans i relationen mellan 
könen. Tendensen visade en negativ korrelation vilket antyder att män i jämförelse med 
kvinnor har färre problem med beslutsfattande och har mindre svårigheter att påbörja och 
avsluta uppgifter. Studenter som har höga värden på Beslutsfattande och Undvikande har låga 
värden för Samvetsgrannhet. Samvetsgrannhet var den starkaste prediktorn i relationen till 
femfaktormodellen.  
 Den första frågeställningens resultat visade inte på någon statistisk signifikant korrelation 
mellan ålder och beslutsfattande respektive undvikande. I Steels (2007) metaanalytiska studie 
pekade resultaten mot att prokrastination minskade med åldern. Resultatet i Steel och Ferraris 
(2013) studie påvisar att yngre människor prokrastinerar mer än äldre. Till skillnad från 
Mccrea och Costa (1987) som argumenterar att för att personlighet är en relative stabil, och 
näst intill oföränderlig egenskap efter trettio års ålder hävdar Roberts et al. (2005) att 
personlighet är kontinuerligt över tid, med störst förändring hos unga vuxna. Om vi betraktar 
prokrastination som en personlighets egenskap står Roberts et al.s teori i linje med Steels samt 
Steel och Ferraris resultat. Det vill säga prokrastination borde vara mest förekommande hos 
yngre personer. Varför resultaten i föreliggande studie inte går i linje med övrig forskning kan 
förklaras med att åldersvariationen i studien inte är tillräcklig stor.  
 Studiens andra frågeställning berör skillnader mellan könen, gav resultatet att det finns en 
svag tendens till en statistiskt signifikant korrelation mellan kvinnor och män. Tendensen visar 
en negativ korrelation vilket antyder att män i jämförelse med kvinnor har färre problem med 
beslutsfattande och har mindre svårigheter att påbörja och avsluta uppgifter. Steels (2007) 
metaanalytiska studie visade också på en svag tendens mellan kvinnor och män. Men till 
skillnad från den här studien så tenderade männen att prokrastinera mer än kvinnorna. Steel 
och Ferraris (2013) epidemiologiska studie visade däremot att män prokrastinerar mer än 
kvinnor. Hochwälder (2006) visade i sin studie att kvinnor skattade sig själva som mer 
neurotiska och samvetsgranna än män. Utifrån Hochwälder ( 2012) resultat skulle kvinnor 
vara de som prokrastinerar mer än män då de skattar sig som mer samvetsgranna. 
Samvetsgrannhet är som benämnt studiens starkaste prediktor till att prokrastinera.  
Hochwälders (2012) undersökte femfaktormodellens bidragande relation till KASAM och 
bekräftade personlighetsskillnader mellan kvinnor och män i personlighets faktor neuroticism. 
Resultaten visade att kvinnor är mer neurotiska än män. I föreliggande studie skattar män 
högre på neurotisicm än kvinnorna. Resultatet som erhölls i den här studien skulle kunna 
förklaras med att de manliga studenterna var avsevärt färre än de kvinnliga. Det ger ingen 
skillnad i frågan. Fördelningen av deltagarna i studien är inte jämt uppdelat mellan kvinnor 
(76.6%) och män (23.4%), vilket kan ses om en brist. 
 Den tredje frågeställningen berör relationen mellan femfaktormodellen och Beslutsfattande 
respektive Undvikande. Studiens tredje frågeställning gav resultatet att Beslutsfattande och 
Undvikande påvisar en signifikant negativ korrelation med Samvetsgrannhet, vilket indikerar 
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att studenter som har höga värden på Beslutsfattande och Undvikande har låga värden för 
Samvetsgrannhet. Som redan påpekat var studiens starkaste prediktor samvetsgrannhet i 
femfaktormodellen. Samvetsgrannhet innefattar egenskaper som självdisciplinerad, grundlig, 
ansvarsfull, metodisk, arbetsam och uthållig. Det är brister i dem egenskaperna som ligger till 
grund för ett uppskjutande beteende. Kuhl (1984 refererad i Milgram & Tenne, 2000) belyser 
detta med teorin Action Control Theory och Lazarus och Folkman (1984, refererad i Milgram 
& Tenne, 2000) belyser problematiken med teorin The Tripel A Theory (Appraisal, Anxiety-
Avoidance). Andra studier (Johanson & Bloom, 1995;  Watson, 2001) har  funnit ett samband 
mellan prokrastination och personlighetsegenskaper som hög Neuroticism och låg 
Samvetsgrannhet. Undvikande prokrastination korrelerar negativt med samvetsgrannhet. Det 
påvisas även i den här studien. I Steels metaanalytiska studie korrelerade även 
samvetsgrannhet med prokrastination vilket går i enighet med den är studiens resultat. 
Extraversion påvisade en signifikant positiv korrelation med Neuroticism och Öppenhet. 
Vilket antyder att studenter med höga värden på Extraversion har mer neurotiska och öppna 
egenskaper. 
 
Slutligen handlade den fjärde frågeställningen om hur mycket variation hos beslutfattande och 
hos undvikande som kunde förklaras med studiens samtliga prediktorer; ålder, kön och 
bigfivefaktorerna. Utifrån studiens resultat kan kännedom om studenternas grad av 
undvikande och beslutsfattande användas för att förklara deras variation i personligheten. 
Båda modellerna visade i helhet på statistisk signifikans. Ålder och kön visade inte på någon 
signifikant relation. Ålder kunde förklara 11 % av variationen vid tillägg, detta var en ökning 
på 3 % från steg 1. Ökning var inte signifikant. Samvetsgrannhet visar på statistiskt signifikans 
till beslutsfattande och undvikande. Det var även den här studiens starkaste prediktor. 
Sammantaget kan vi predicera studenternas prokrastination utifrån resultaten. Prokrastination 
är ett utbrett fenomen hos högskolestudenter där forskning visar att upp emot 70% av 
studenter tenderar att prokrastinera. Resultaten i studien går sammanfattningsvis i linje med 
den forskning som finns kring fenomenet (Steel, 2007). Det som är anmärkningsvärt i 
föreliggande studie är att män visar mindre benägenhet till att prokrastinera.  
 
Föreliggande studie har en god reliabilitet då mätinstrumenten erhöll tillfredställande 
Cronbachs alfa värden. Det kan ses som en av studiens styrkor. Shaferskalan som är en 
väletablerad skala erhöll goda värden över .70, som är det vedertagna gränsvärdet. Med 
reservation för faktorerna öppenhet och vänlighet som erhöll värden under gränsvärdet. En 
förklaring till värden de låga värden skulle kunna vara att en del deltagare inte förstår 
innebörden av vissa begreppspar i shaferskalan. Under datainsamlingsprocessen uppstod 
frågor kring innebörden av framförallt begreppsparet konventionell och originell. De deltagare 
som hade frågor fick dock innebörden förklarade till sig vilket bör ha gett trovärdiga svar till 
studien. Pure procrastination scale (PPS) är en mindre etablerad skala men även här erhölls 
höga Cronbachs alfa värden. Cronbachs alfa koefficienten för Beslutsfattande uppmättes till 
.79. och för Undvikande till .85.  
 
Vad gäller studiens reliabilitet och möjlighet till generalisering är en av studiens svagheter det 
låga deltagarantalet (94 studenter). Det ger ett begränsat underlag. För en mer tillfredställande 
validitet bör studien ha sträckt sig till flera högskolestudenter på olika lärosäten. I föreliggande 
studies datainsamlings -process uppstod situationer som kan ha haft påverkan på studiens 
validitet. I fyllnad av enkäten skedde i samband med en 15 minuters paus under en 
föreläsning. Här kan deltagarna ha upplevt en tidspress för att hinna fylla i enkäten och 
samtidigt hinna ta del av pausen. Eventuella oklarheter med enkäten kan därför ha förbisetts. 
En del av enkäterna delades även ut i högskolans lokaler, framförallt i biblioteket. Det här kan 
ses som ett mindre lämpligt urval. På grund av att det blir selektiv i den bemärkelsen att 
forskaren alltid erhåller en bias. 
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Vad finns det för relation mellan personlighet och prokrastination? Studien visade på 
signifikanta resultat mellan femfaktormodellens samvetsgrannhet och Beslutsfattande, 
respektive Undvikande. Samvetsgrannhet som karakteriseras av bland annat hög självdisciplin 
och arbetsamhet utifrån Shaferskalan står tydligt i relation till prokrastination, som är en 
problematik med ett uppskjutande beteende. Brist på självdisciplin leder konkluderat till ett 
uppskjutande beteende. Det finns en relation mellan personlighet och prokrastination. 
Samvetsgrannhet som inbegriper bland annat självdisciplin är den starkaste prediktorn i denna 
studie. Prokrastination är ett vittspritt fenomen bland högskolestudenter. Vidare forskning 
inom det här ämnet skulle kunna vara att rikta in sig på en annan målgrupp än studenter för att 
nyansera forskningen. För att vidare kunna arbeta med problematiken som påverkas 
högskolestudenter. Kunskapen om varför man prokrastinerar kan göra det enklare att hantera 
problematiken vare sig vi belyser problemet utifrån olika teorier.   
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