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Prokrastinering har uppvisat samband med flera negativa aspekter för 
både individ och organisation, såsom stress och kortare 
anställningstid. Trots detta är forskningen om prokrastinering i 
arbetslivet fortfarande sparsam. Vidare verkar prokrastinering 
korrelera med arbetsengagemang och prestationsmotivation, två 
faktorer som i sig kan ha positiva effekter för individer och 
organisationer. Syftet med denna korrelationsstudie var därmed att 
undersöka förekomsten av prokrastinering och om det korrelerade 
negativt med arbetsengagemang samt prestationsmotivation i 
arbetslivet. Med ett bekvämlighetsurval genomfördes en 
enkätundersökning på en koncern av mediebyråer i Sverige med cirka 
350 anställda. Resultatet visade på låg prokrastinering och negativa 
samband erhölls mellan prokrastinering och arbetsengagemang samt 
prestationsmotivation. Det visade sig även att hög 
prestationsmotivation kan predicera låg prokrastinering. Hypoteserna 
bekräftas därmed av resultatet. Möjliga förklaringar till resultatet kan 
vara undersökningsdeltagarnas engagemang och samvetsgrannhet 
samt att organisationens arbetsmiljö förhindrar prokrastinering och 
främjar engagemang. 

  
Det händer ibland att man skjuter upp en uppgift eller något man ska göra, kanske för 
att det är tråkigt eller för att man hellre gör något annat. Ibland skjuter man upp saker 
som är viktiga att göra och det kan då resultera att man måste hasta på för att hinna bli 
klar. Prokrastinering är att frivilligt fördröja en betänkt handling trots att man väntar sig 
att det kommer förvärra ens situation och det kan beskrivas som ett misslyckande i 
självreglering (Steel, 2007). Ungefär var femte vuxen människa prokrastinerar (Harriott 
& Ferrari, 1996) och fenomenet är vanligare bland män, yngre människor (O’Donoghue 
& Rabin, 1999) och individer med lägre utbildningsnivå (Harriot & Ferrari, 1996). 
Prokrastinering har uppvisat samband med flera negativa aspekter för individen, bland 
annat har man funnit samband mellan prokrastinering och ohälsa, sömnproblem samt 
stress (Sirois, 2007; Sirois, van Eerde, & Argiropoulou, 2015; Stead, Shanahan, & 
Neufeld, 2010). En studie som har berört området pekar på en negativ relation mellan 
prokrastinering och flera aspekter i arbetslivet, bland annat fann de svaga samband 
mellan hög prokrastinering och lägre lön, kortare anställningstid, arbetslöshet samt 
deltidsanställning (Nguyen, Steel, & Ferrari, 2013). Prokrastinering är alltså ganska 
vanligt och har visat sig vara korrelerat med fysiska och psykiska hälsoproblem, men 
även nackdelar i arbetslivet för individen. Prokrastinering är dock relativt outforskat 
inom arbetslivet (Mann, 2016), vilket gör det högst aktuellt att undersöka vidare. 
  
I övrigt har studier visat på samband mellan prokrastinering och arbetsengagemang 
(Capri, Gündüz & Akbay, 2017; Chen, 2017) samt prestationsmotivation (Steel, 2007). 
Arbetsengagemang definieras som en positiv sinnesstämning, som i sig består av energi, 
hängivenhet och att bli uppslukad av sitt arbete (Schaufeli, Salanova, Bakker, & Alez-
rom, 2002). Lågt arbetsengagemang har visat sig vara korrelerat med en ökad vilja att 
säga upp sig (Barbosa de Oliveira & da Costa Rocha, 2017), medan högt 
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arbetsengagemang verkar stärka lärares vilja att göra sitt jobb (Chen, 2017). När man 
undersökt arbetsengagemang hos studenter har man funnit samband mellan hög 
akademisk prokrastinering och lågt arbetsengagemang (Capri et al., 2017). 
Prestationsmotivation i sin tur definieras som aktiveringen och riktningen av 
kompetensbaserad kognition, inverkan och beteende (Elliot, 1999). Hög 
prestationsmotivation kan leda till en mer positiv arbetsattityd och bättre genomförande 
av arbetsuppgifter (Lee & Liu, 2009) samt är korrelerat med låg prokrastinering (Steel, 
2007). Sambanden mellan just prokrastinering och arbetsengagemang samt 
prestationsmotivation specifikt för arbetslivet har inte varit fokus för tidigare forskning. 
Med tanke på de negativa aspekterna som hög prokrastinering, lågt arbetsengagemang 
och låg prestationsmotivation kan ha för både individ och organisation anser författarna 
till denna studie att det är ett viktigt ämne att undersöka. Mot denna bakgrund avsåg 
denna studie att undersöka prokrastinering samt sambandet mellan prokrastinering och 
arbetsengagemang samt prestationsmotivation hos anställda på en koncern av 
mediebyråer i Sverige. 
  
Prokrastinering 
Det händer ibland att man skjuter upp att göra saker, kanske för att det är tråkigt eller 
för att man hellre gör något annat. Ibland skjuter man upp saker som faktiskt måste 
göras och det kan sluta med att man får hasta på för att blir klar i tid. Att prokrastinera 
är att frivilligt fördröja en betänkt handling trots att man förväntar sig att det kommer 
förvärra ens situation – det kan beskrivas som ett misslyckande i självreglering (Steel, 
2007). Cirka 32 % av alla studenter prokrastinerar (Day, Mensink, & O’Sullivan, 2000) 
och ungefär 15-20 % av vuxna människor prokrastinerar (Harriott & Ferrari, 1996). 
  
Prokrastinering innebär att en frivilligt väljer ett beteende eller en uppgift över andra 
alternativ, människor tenderar att vilja genomföra uppgifter som är behagliga på kort 
sikt trots att det långsiktigt är till nackdel för dem (Steel, 2007). Tice och Baumeister 
(1997) fann exempelvis att studenter som prokrastinerar upplever en kortsiktig vinning 
av uppskjutandet, de känner sig bekymmersfria och avslappnade. På längre sikt 
resulterar dock prokrastinering i försämrad hälsa och ökad stress (Tice & Baumeister, 
1997). Desto obehagligare uppgifter är, desto mer undviker människor att genomföra 
dessa. Man skjuter alltså upp uppgifter som är tråkiga och väljer istället att genomföra 
uppgifter som snabbt ger tillfredsställelse, vilket leder till negativa konsekvenser för 
individen på lång sikt (Steel, 2007). 
  
Forskning pekar på att prokrastinering är tillräckligt stabilt över tid och situationer för 
att kunna tala om prokrastinering som ett möjligt personlighetsdrag. Gällande 
personlighet finns endast svaga samband mellan prokrastinering och öppenhet (r = ,03), 
vänlighet (r = -,12) samt extraversion (r = -,12). Ett något starkare samband har man 
funnit mellan prokrastinering och neuroticism (r = ,24), som har beskrivits som en 
eventuell källa till prokrastinering (Steel, 2007). Enligt Steel (2007) förklaras detta 
samband inte av ångest eller depression, utan av bristande impulskontroll. Mellan 
prokrastinering och samvetsgrannhet finns dock ett mycket starkare samband (r = -,62) 
som kan förklaras av att samvetsgrannhet innefattar ansvarstagande och därmed att 
kunna slutföra mål i tid (Steel, 2007). 
  
Samvetsgrannhet är ett begrepp som tillsammans med organisering, distraherbarhet, 
glappet mellan avsikt och handling samt prestationsmotivation är kopplat till 
självreglering. I och med att prokrastinering kan beskrivas som ett misslyckande i 



	
3	

självreglering är det därmed till föga förvåning att det även finns samband mellan dessa 
begrepp och prokrastinering. Till att börja med finns ett samband mellan prokrastinering 
och organisering (r = -,36). Organisering kan beskrivas som förmågan att strukturera 
och planera ens liv, vilket är en självregleringsteknik som kan reducera prokrastinering. 
Det finns också ett starkt samband mellan prokrastinering och distraherbarhet (r = ,45), 
förmågan att antingen ignorera eller minimera bearbetningen av distraktioner kan 
förhindra prokrastinering. Glappet mellan avsikt och handling handlar om i vilken grad 
människor genomför sina planer, vilket även det korrelerar starkt med prokrastinering (r 
=,64) (Steel, 2007). En förklaring till att hög prokrastinering korrelerar med ett stort 
glapp mellan avsikt och handling är att prokrastinerare oavsiktligen skjuter upp att agera 
enligt sina planer (Van Hooft, Born, Taris, van der Flier, & Blonk, 2005). Slutligen 
finns även ett starkt samband mellan prokrastinering och prestationsmotivation (r = -
,44) (Steel, 2007), som kommer diskuteras vidare senare i denna studie. 
  
Förekomsten av prokrastinering har även studerats i samband med demografiska frågor. 
Man har bland annat funnit att det finns ett svagt samband mellan prokrastinering och 
kön, män prokrastinerar något mer än kvinnor (r = -,08) (Steel, 2007). Detta skulle 
kunna förklaras av att kvinnor har bättre kontroll över sin uppmärksamhet och impulser 
än män (Hyde, Else-Quest, Goldsmith, & Biesanz, 2004). Ett starkare samband finner 
man dock mellan prokrastinering och ålder. Forskning pekar på att prokrastinering 
minskar med ökad ålder (r = -,48), vilket kan förklaras av att människor över tid lär sig 
att undvika prokrastinering genom att utveckla scheman för att få bukt med 
uppskjutandet (O’Donoghue & Rabin, 1999). Gällande utbildning har man funnit att 
prokrastinering vid beslutsfattande är högt bland personer som har en högsta utbildning 
motsvarande gymnasienivå eller lägre (Harriott & Ferrari, 1996). Enligt Harriott & 
Ferrari (1996) skulle detta kunna förklaras av att människor som studerar under fler år 
lär sig att bli mer beslutsfattande eller att människor som prokrastinerar gallras ut ur de 
högre utbildningssystemen på grund av sin oförmåga att fatta beslut. 
  
Prokrastinering har som tidigare nämnt visat sig påverka människors hälsa och 
välmående negativt. Man har bland annat funnit ett samband mellan hög prokrastinering 
och sämre välmående (r = -,28) (Stead et al., 2010). I en studie av Sirois (2007) kom 
man fram till att prokrastinering är kopplat till ohälsa och att detta bäst kan förklaras av 
stress (b = ,29). Genom att skjuta upp hälsokontroller och utövandet av hälsofrämjande 
beteende ökar risken för stress och därmed andra hälsoproblem, exempelvis 
förkylningar, huvudvärk och matsmältningsproblem (Sirois, 2007). Det finns också 
samband mellan prokrastinering och sömnproblem, bland annat en korrelation mellan 
hög prokrastinering och att inte känna sig utvilad (r = ,19). Sambandet mellan 
prokrastinering och dålig sömnkvalité kan även det delvis förklaras av stress (b = ,18). 
Det är däremot oklart om prokrastinering leder till stress och därmed dålig sömnkvalité 
eller om detta samband är riktat åt motsatt håll (Sirois et al., 2015). 
  
Enligt Mann (2016) är prokrastinering i arbetslivet fortfarande ett område som är 
relativt outforskat. Nguyen et al (2013) fann flera samband mellan prokrastinering och 
aspekter i arbetet. Till att börja med fann de svaga samband mellan prokrastinering och 
lägre lön (r = -,18) samt kortare anställningstid (r = -,10). Vid en uppdelning av 
prokrastinerare och icke-prokrastinerare upptäcktes att prokrastinerarna utgjorde 57 % 
av de arbetslösa och endast 44 % av de heltidsanställda. Det finns således också svaga 
samband mellan hög prokrastinering och arbetslöshet (r = -,14) samt deltidsanställning 
(r = -,12). Slutligen fann de även att prokrastinerare är mindre sannolika att stanna på 
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arbeten som kräver hög motivation, de söker sig istället till jobb som sammanfaller med 
deras självdisciplin. Prokrastinerarna tenderade att ta jobb som inte kräver autonomi, 
utredningsarbete eller någon definitiv arbetsförmåga, såsom sociala färdigheter eller 
prestation. En möjlig förklaring till variationen av prokrastinering i arbetslivet är att 
arbetsplatser kräver punktlighet och motivation, vilket är brister hos prokrastinerare. Till 
följd av detta är prokrastinerare mindre sannolika att stanna eller bli anställd. Ytterligare 
en förklaring är att arbetet är under övervakning och rutin, vilket gör det svårt för 
anställda att prokrastinera (Nguyen et al, 2013). Enligt A. Rozental (personlig 
kommunikation, 2 maj 2018) är ytterligare en förklaring till dessa samband att 
prokrastinerare får negativa konsekvenser i arbetslivet på grund av deras höga 
impulsivitet och det kan röra sig om problem med matchning mellan individ och arbete. 
Enligt Steel (2007) söker prokrastinerare omedelbar belöning och ignorerar sina 
långsiktiga ansvarsområden, vilket stämmer överens med impulsivitet. En studie utförd 
av Aziz och Tariq (2013) pekar på att chefer som är anställda i privat sektor 
prokrastinerar mindre än chefer anställda på offentlig sektor (d = 0,53). En eventuell 
förklaring till detta resultat kan vara att chefer i offentlig sektor har mindre utrymme 
och auktoritet för att ta egna beslut och göra förändringar. Politiker har ett visst 
inflytande i organisationer i offentlig sektor vilket också kan förklara varför chefer i 
offentlig sektor inte har lika stort utrymme som de i privat sektor. Samtidigt fann de att 
anställda som är högre upp i hierarkin prokrastinerar mindre än anställda som är lägre 
ner i hierarkin (Aziz & Tariq, 2013). 

 
Sammanfattningsvis menar tidigare forskning att prokrastinering är ett misslyckande i 
självreglering. Prokrastinerare tenderar att vilja genomföra uppgifter som är behagliga 
på kort sikt trots att det långsiktigt blir en nackdel för dem, bland annat har det visat sig 
att prokrastinering kan leda till ohälsa i form av exempelvis stress och sömnproblem. 
Möjliga faktorer bakom prokrastinering är många, till exempel har det visat sig att kön, 
ålder, utbildningsnivå och personlighet kan förklara fenomenet.  Prokrastinering har 
också visat sig ha negativa samband med flera faktorer i arbetslivet, bland annat har 
funnit samband mellan prokrastinering och lägre lön, kortare anställningstid, 
arbetslöshet samt deltidsanställning. Prokrastinerare är dessutom mindre sannolika att 
bli anställda eller att stanna på en arbetsplats. Forskning pekar även på att chefer i 
offentlig sektor prokrastinerar mer än de i privat sektor och att de som är högre upp i 
hierarkin i en organisation prokrastinerar mindre än de som är lägre ner. Prokrastinering 
är ett vitt utforskat fenomen inom den akademiska världen, men det är fortfarande ett 
relativt outforskat område inom arbetslivet. Detta gör det mycket relevant att titta 
närmare på, särskilt med tanke på de negativa konsekvenser prokrastinering har för både 
individ och organisation.  
  
Arbetsengagemang 
Engagemang kan förklaras som ett beständigt tillstånd (affektivt/kognitivt) som inte 
enbart fokuserar på ett specifikt tillfälle, individ eller beteende (Schaufeli, Bakker, & 
Salanova, 2006). Arbetsengagemang kan förklaras som en positiv sinnesstämning, som i 
sig består av energi, hängivenhet och att bli uppslukad av sitt arbete (Schaufeli et al., 
2002). 
  
Arbetsengagemang har visat sig ha samband med organisatoriska aspekter. Det har 
bland annat visat sig att det finns ett signifikant samband mellan arbetsengagemang och 
intentioner att säga upp sig (r = -,53), med andra ord föreslår de i en studie att resultatet 
kan innebära att ju högre arbetsengagemang en har desto mindre är en anställds 
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intention att avsluta sin tjänst (Barbosa de Oliveira & da Costa Rocha, 2017). En studie 
utförd av Lisbona, Palaci, Salanova, och Frese (2018) undersökte sambandet mellan 
arbetsengagemang och personligt initiativtagande i arbetslivet och fann att b = ,40. 
Detta kan förklaras som att ett högt arbetsengagemang kan förväntas öka ett proaktivt 
arbetsbeteende när det gäller personligt initiativtagande. Samtidigt fann de att 
arbetsengagemang samvarierar med prestation genom personligt initiativtagande 
(personligt initiativtagande och prestation har b = ,45). Författarna menar att personligt 
initiativtagande är en indikator på friska/hälsosamma organisationer, och därmed bör 
organisationer skapa en miljö där de anställda bland annat kan utveckla ett engagemang, 
som i sig ökar personligt initiativtagande och därmed bättre prestation (Lisbona et al., 
2018). 
  
Det finns ett fåtal studier som har undersökt demografiska frågor och hur dessa påverkar 
arbetsengagemang, en studie är utförd av Kim och Kang (2017) som kom fram till ett 
svagt signifikant samband mellan ålder och arbetsengagemang, r = ,15. Äldre arbetare 
är mer engagerade i arbetet eftersom de har mer erfarenhet av hur de ska hantera kraven 
som finns på arbetsplatsen (Kim & Kang, 2017). I en studie gjord av Schaufeli et al. 
(2006) fann man könsskillnader i arbetsengagemang beroende på nationalitet. 
Stickproven från Australien, Kanada och Frankrike visade inte på någon könsskillnad, 
däremot pekade stickproven från Sydafrika, Spanien och Nederländerna på att kvinnor 
har något högre arbetsengagemang än män. Stickproven från Belgien, Tyskland, 
Finland och Norge visade på motsatta resultat, det vill säga att män har högre 
arbetsengagemang än kvinnor. Effektstorlekarna mellan grupperna i denna studie var 
dock mindre än 0,20 med Cohen’s d (Schaufeli et al., 2006). När man har kikat på hur 
arbetsengagemang skiljer sig åt mellan yrkesgrupper har man bland annat funnit att 
arbetare har lägre arbetsengagemang än poliser, chefer och lärare (d = 0,80). Samma 
studie diskuterar dock att det även kan finnas andra skillnader mellan arbetare och 
tjänstemän baserat på nationalitet (Schaufeli et al., 2006). En möjlig förklaring kan vara 
att poliser, chefer och lärare jämfört med arbetare kan dra nytta av arbetsresurser som är 
kända för att vara positivt relaterade till arbetsengagemang (Schaufeli & Bakker, 2004). 
  
I en studie gjord på universitetslektorer eller högre positionerade lärare framkom att 
arbetskrav (till exempel tekniska problem och studenters misskötsel) har ett negativt 
samband med lärares arbetsengagemang (Chen, 2017). Chen (2017) fann också att 
arbetsresurser i form av socialt stöd från personal och möjligheter för professionell 
utveckling har en positiv inverkan på lärares arbetsengagemang. Detta diskuterades 
också genom att föreslå att universitetsledningen ser till att det finns möjligheter för 
utveckling samt stöd från personal, då det skulle leda till större arbetsengagemang hos 
lärarna. I studien undersöktes också konsekvenserna av ett högt arbetsengagemang, där 
de fann ett samband mellan arbetsengagemang och lärares intentioner att fortsätta vilja 
lära ut (Chen, 2017). 
  
Balkis (2013) fann ett positivt samband mellan akademisk prokrastinering och 
utmattning (r = ,32). En förklaring av engagemang är att det är motsatsen till utmattning 
menar Balkis (2013). Capri et al. (2017) menar att i och med Balkis (2013) förklaring av 
engagemang samt funna samband (att en ökning av prokrastinering leder till ökad 
utmattning) så borde en kunna tro att det finns ett negativt samband mellan 
arbetsengagemang och akademisk prokrastinering. Detta fann de stöd för då de kom 
fram till ett samband mellan högt arbetsengagemang och låg akademisk prokrastinering 
hos studenter (r = -,52). Vidare fann de även ett riktningssamband mellan 
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arbetsengagemang och akademisk prokrastinering, det vill säga att arbetsengagemang är 
en variabel som påverkar sambandet mellan akademisk prokrastinering och akademiskt 
ansvarstagande (Capri et al., 2017). Sambandet mellan prokrastinering och 
arbetsengagemang i arbetslivet är outforskat. 

 
Sammanfattningsvis visar den givna forskningen att engagemang är ett beständigt 
kognitivt tillstånd, varav arbetsengagemang är en positiv sinnesstämning som bland 
annat innebär att bli uppslukad av sitt arbete. Det finns samband mellan 
arbetsengagemang och intentioner att säga upp sig samt personligt initiativtagande, som 
i sig leder till prestation. Det har också visat sig att arbetsengagemang är större hos äldre 
än hos yngre, att det skiljer sig åt mellan könen och att arbetare har lägre 
arbetsengagemang än poliser, chefer och lärare. Arbetsplatser med socialt stöd och 
möjligheter till utveckling kan gynna ett högre arbetsengagemang bland lärare, vilket i 
sig leder till att de får ökad avsikt att vilja lära ut. Slutligen pekar forskningen på att det 
finns ett negativt samband mellan akademisk prokrastinering och arbetsengagemang, 
men det saknas forskning som pekar på detta samband i just arbetslivet. Med hänsyn till 
de negativa konsekvenser som hög prokrastinering och lågt arbetsengagemang kan 
medföra för både individer och organisationer är det ett högst relevant samband att 
undersöka vidare.  
  
Prestationsmotivation 
Den starka viljan att prestera på topp finns hos flera människor. Motivationen att gå 
utanför sin bekvämlighetszon för att anstränga sig, göra det allra svåraste och mest 
överlägsna ligger bakom många viktiga historiska resultat och händelser (Hart & 
Albarracín, 2009).  Motivation i sig kan beskrivas som drivkraften och uthålligheten 
som behövs för att uppfylla mål (Lee & Liu, 2009). När dessa mål är svåra att uppnå 
och handlar om att prestera på topp kan man tala om prestationsmotivation, vilket kan 
definieras som aktiveringen och riktningen av kompetensbaserad kognition, inverkan 
och beteende (Elliot, 1999). Prestationsmotivation tenderar att vara högre hos män än 
hos kvinnor, vilket kan förklaras av stereotypiska könsroller (Ružić, Matešić, & 
Štefanec, 2016). I enlighet med dessa stereotypiska könsroller uppmanas män till att 
vara tävlingsinriktade medan kvinnor uppmanas till att vara samarbetsvilliga och 
tillmötesgående, vilket kan förklara mäns starkare vilja att prestera på topp. Detta kan i 
sin tur även vara en förklaring till löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet 
(Sutter & Glätzle-Rützler, 2015). 
  
För att bredda bilden av prestationsmotivation så finns det teorier som innefattar även 
prestationsmål (Elliot, 1999). Prestationsmål kan definieras som syftet med 
uppgiftsengagemang och den specifika typen av mål som används för att sätta upp ett 
ramverk för hur en ska tolka samt uppleva prestationssituationer. Prestationsmål handlar 
mycket om att demonstrera kompetens, vilket inte nödvändigtvis är något positivt. 
Denna sortens mål har kopplats till flera negativa utfall och processer, såsom att dra sig 
undan när en håller på att misslyckas eller minskad njutning av att genomföra uppgifter 
(Elliot, 1999). Man har även funnit att prestationsmål leder till mer fusk (Van Yperen et 
al., 2011) vilket kan förklaras av att människor som sätter prestationsmål fokuserar på 
sin prestation i relation till andra och därmed gör vad som helst för att prestera bättre än 
dem (Van Yperen & Orehek, 2013). Prestationsmål är något som kan skapas hos 
individer i organisationer med vissa målsättningsprocedurer, belöningssystem och 
ledarskapsstilar. Ett sådant klimat har visat sig bidra till mer fusk samt lägre moral och 
tillit i organisationen (Van Yperen et al., 2011). 
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I arbetssammanhang kan prestationsmotivation sägas handla om anställdas vilja att 
prestera på jobbet. En otroligt viktig faktor för organisationers produktivitet, effektivitet 
och ekonomiska framgång är just anställdas arbetsprestation (Hunter & Hunter, 1984). 
Enligt Blumberg och Pringle (1982) finns det tre faktorer bakom arbetsprestation. Den 
första är kapaciteten att prestera, det handlar om den kognitiva och fysiska kapaciteten 
som möjliggör för anställda att effektivt genomföra sina uppgifter. Den andra faktorn är 
möjligheten att prestera, vilket handlar om det stöd eller hinder som okontrollerade 
händelser och aktörer i den anställdas miljö bidrar till, exempelvis organisatoriska 
procedurer eller medarbetares beteende. Den tredje och sista faktorn är viljan att 
prestera, vilket utgörs av de psykologiska egenskaper som påverkar i vilken grad den 
anställde vill genomföra sina uppgifter. Dessa psykologiska egenskaper kan handla om 
attityder, värderingar eller nivå av prestationsmotivation (Blumberg & Pringle, 1982). 
Slutligen har prestationsmotivation visat sig påverka psykologiska kontrakt och 
arbetsattityder bland anställda (Lee & Liu, 2009). Lee och Liu (2009) fann att 
bankanställda med hög prestationsmotivation hade en mer positiv arbetsattityd inom det 
psykologiska kontraktet med banken (path coeffcient = ,45) och utförde sina 
arbetsuppgifter inom det psykologiska kontraktet bättre. 

 
För att koppla detta till prokrastinering så vet vi att prokrastinering är ett misslyckande i 
självreglering, som i sin tur är relaterat till bland annat prestationsmotivation.  Det är 
därför inte förvånande att man har funnit ett starkt samband mellan hög prokrastinering 
och låg prestationsmotivation (r = -,44) (Steel, 2007). Det starka sambandet mellan hög 
prestationsmotivation och låg prokrastinering kan enligt Steel (2007) förklaras av att 
just motivationen att prestera gör arbetet mer engagerande i sig, och därmed mindre 
motsträvigt att genomföra. 

 
Sammanfattningsvis definieras motivation som drivkraften och uthålligheten som 
behövs för att uppfylla ett mål. När individen aktiverar och riktar sin kompetensbaserad 
kognition, inverkan och beteende för att prestera på topp handlar det om 
prestationsmotivation. I arbetslivet kan prestationsmotivation bidra till arbetsprestation, 
vilket är en viktig del för organisationens produktivitet, effektivitet och ekonomiska 
framgång. Enligt forskning finns det tre faktorer bakom arbetsprestation: den kognitiva 
och fysiska kapaciteten att möjliggöra sina uppgifter, möjligheten att prestera genom 
stöd eller hinder i arbetsmiljön samt viljan att prestera. Vidare har det visat sig att ett 
samband finns mellan låg prestationsmotivation och hög prokrastinering, vilket inte är 
så förvånande med tanke på att självreglering är kopplat till prestationsmotivation. En 
möjlig förklaring till detta samband är att motivationen att prestera kan gör arbetet mer 
engagerade i sig och därmed mindre motsträvigt att genomföra. Sambandet mellan 
prokrastinering och prestationsmotivation är dock inte välutforskat inom arbetslivet. Då 
låg prokrastinering och hög prestationsmotivation har visat sig vara positiva för 
anställda och organisationer är det ett viktigt samband att undersöka vidare.   
  
Syfte 
Mot denna bakgrund avsåg föreliggande studie att undersöka förekomsten av 
prokrastinering bland anställda på en koncern av mediebyråer i Sverige. Syftet var även 
att undersöka skillnader i prokrastinering baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättningsgrad, anställningsform, anställningstid och roll (konsult eller inte konsult) 
samt faktorer som är specifika för konsulter. Dessa faktorer handlade om andelen 
kundtid/debiteringstid, fördelning av arbetstid, uppdragslängd samt antal uppdrag 
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parallellt. Detta eftersom de anställda på mediebyråerna till största del är konsulter, det 
vill säga rådgivande specialister som är anställda på koncernen och som utför uppdrag 
åt kunder. Studien hade också för avsikt att undersöka sambandet mellan 
prokrastinering och arbetsengagemang samt prestationsmotivation hos de anställda. Två 
hypoteser skapades baserat på tidigare forskning för dessa samband: 
  
(H1): Det finns ett negativt samband mellan prokrastinering och arbetsengagemang. 
(H2): Det finns ett negativt samband mellan prokrastinering och prestationsmotivation. 
  

Metod 
  
Undersökningsdeltagare 
Ett frågeformulär skickades ut till 350 anställda på en mediebyrå som i nuläget har 362 
anställda. Av dem anställda är 129 män (35,6 %) och 233 kvinnor (64,4 %). 
Medelåldern på bolaget är 37,8 år. Enligt koncernen är 90-95 % av de anställda 
konsulter som har kundtid eller debiteringstid hos kund, det vill säga att de debiterar en 
del av sin arbetstid i månaden till kunder som de har uppdrag hos. Resterande anställda 
är intern personal, bland annat HR-avdelningen. Av dessa anställda var det 97 personer 
som besvarade enkäten. Majoriteten av dem var kvinnor (68 %) och medelåldern var 
37,2 år. Majoriteten av deltagarna hade en eftergymnasial utbildning (90,7 %), var 
tillsvidareanställda (78,4 %) och arbetade heltid (90,7 %). Av respondenterna hade 29 
personer varit anställda i mindre än ett år, medan resterande respondenter hade en 
anställningstid på mellan 1 år och 42 år samt en genomsnittlig anställningstid på 5,35 år 
  
Deltagarna tillkom genom ett bekvämlighetsurval. En av författarna har en mentor som 
är med i ledningsgruppen i en koncern. Under en mentorträff diskuterades möjligheten 
att genomföra undersökningen i koncernen, författaren presenterade det valda ämnet för 
denna studie (prokrastinering) och kontaktpersonen visade ett stort intresse för ämnet. 
Därefter hölls en löpande kontakt med denna person och i januari 2018 kom författaren 
och kontaktpersonen överens om att genomföra studien i koncernen. Frågeformuläret 
skickades sedan ut av kontaktpersonen i ledningsgruppen till de anställda i koncernen 
via mejl. I mejlet skrev författarna en kort introduktion till frågeformuläret, dessutom 
skrev kontaktpersonen en kort inledande text där hen uppmanade de anställda till att 
besvara enkäten men även att deltagande var helt frivilligt. 
  
I inledningen till frågeformuläret upplystes deltagarna om att de är helt anonyma när de 
besvarar frågeformuläret och att alla resultat sammanställs på gruppnivå. De 
informerades om att ledningsgruppen endast kommer få ta del av uppsatsen i sin helhet 
och att de inte kommer få tillgång till specifika svar. I inledningen klargjordes även att 
deltagarna frivilligt går med på att vara en del i denna studie när de besvarar 
frågeformuläret, och att de kan avbryta deltagandet när som helst utan några negativa 
konsekvenser. Slutligen ställdes påståendet “Jag samtycker till att mina svar används av 
Stockholms universitet för den beskrivna examensuppsatsen”, och deltagaren fick 
kryssa för “Ja (om du ångrar dig under tiden du besvarar formuläret är det bara att 
stänga ner webbläsaren och då kommer inte dina svar registreras)” för att komma vidare 
till själva frågeformuläret. 
 
Material 
Frågeformuläret i sin helhet finnes i Bilaga 1. Frågeformuläret inleddes med 
demografiska frågor om kön (0 = kvinna, 1 = man, 2 = annat), ålder (eget svar i år), 
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utbildningsnivå (0 = förgymnasial utbildning, 1 = gymnasieutbildning eller 
motsvarande, 2 = eftergymnasial utbildning), anställningsform (0 = 
tillsvidareanställning, 1 = visstidsanställning, 2 = provanställning, 3 = vikariat, 4 = eget 
svar), sysselsättningsgrad (0 = heltid, 1 = deltid 50 % eller mer, 2 = deltid mindre än 50 
%), anställningstid (eget svar i år) och om man har någon debiteringstid hos kund (0 = 
ja, 1 = nej). För de som svarade att de hade debiteringstid hos kund ställdes ytterligare 
frågor om deras arbete, de handlade om vad man har för kundtid/debiteringstid (eget 
svar i timmar/månad), vad man lägger ner mest tid på utöver kundtid/debiteringstid (0 = 
kompetensutveckling, 1 = interna möten, 2 = administration, 3 = rekrytering, 4 = eget 
svar), antal pågående parallella uppdrag (eget svar i antal) samt det längsta pågående 
uppdraget (eget svar i månader). Därefter bestod frågeformuläret av skalorna Pure 
Procrastination Scale, Ultrecht Work Engagement Scale och Ray Achievement 
Motivation scale. 
  
Skalan ”Pure Procrastination Scale” (PPS), skapad av Steel (2010) och översatt till 
svenska av Rozental, Forsell, Svensson, Forsström, Andersson och Carlbring (2014) 
användes för att mäta prokrastinering. PPS består av 12 påståenden för 
självrapportering, med Likert-skalan 1 (Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall) 
till 5 (Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall). Varje deltagares testresultat 
summeras till ett individuellt index för prokrastinering. Ett exempel på ett påstående är 
”Även efter att jag har fattat ett beslut dröjer det innan jag agerar i enlighet med det” 
(Item 2). Cronbachs alfa på mätningen i föreliggande studie låg på ,84. 
  
“Ultrecht Work Engagement Scale“ (UWES-17), utformad av Schaufeli och Bakker 
(Schaufeli et al., 2006) är en skala som mäter arbetsengagemang med 17 påståenden. 
UWES-skalan är uppbyggd på tre aspekter: energi, engagemang och absorption (att vara 
insatt). Ett exempel på ett påstående är “När jag arbetar glömmer jag allt annat runt 
omkring mig” (Item 6. Svarsalternativen på UWES-17 är på en skala från 0-6 med 
förklaringarna: 0 – Aldrig, 1 - Nästan aldrig (Några gånger om året eller mindre), 2 - 
Sällan (En gång i månaden eller mindre), 3 - Ibland (Några gånger i månaden), 4 - Ofta 
(En gång i veckan), 5 - Mycket ofta (Några gånger i veckan), 6 - Alltid (Varje dag). De 
olika svaren sammanfattas till ett individuellt indexvärde. När man undersökt UWES-
skalans validitet och reliabilitet har resultat visat att skalan är godkänd att använda till 
studier som mäter positiva organisationsbeteenden. UWES-17 har haft en Cronbach’s 
alfa som sträcker sig från ,80 till ,90 i olika studier och har även visat sig ha god intern 
validitet (Schaufeli et al., 2006). I föreliggande studie låg Cronbach’s alfa på ,90. 
  
För att mäta prestationsmotivation användes en förkortad version av “Ray Achievement 
Motivation scale” (RAMS) skapad och förkortad av Ray (1979). Författarna i denna 
studie översatte själva skalan till svenska. Den förkortade skalan består av 14 frågor 
med svarsalternativen “Ja” (1 poäng), “Nej” (3 poäng) eller “?” (2 poäng). Istället för 
“?” valde författarna att använda “Vet inte” för att göra det tydligare för respondenterna 
i denna studie. Poängen från sju av frågorna reverseras innan testdeltagarnas svar 
summeras till ett individuellt index för prestationsmotivation. Ett exempel på ett 
påstående är “Är att vara bekväm mer viktigt för dig än att ta sig framåt?” (Item 1). Den 
korta versionen av RAMS har i den engelska versionen ett Cronbach’s alfa på ,70 vilket 
tyder på god intern konsistens samt lika god validitet som den längre versionen av 
skalan. Cronbach’s alfa för mätningen i föreliggande studie låg på ,38. 
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När deltagaren skickade in sitt svar för det sista avsnittet avslutades formuläret med ett 
bekräftelsemeddelande som löd “Ditt svar är nu registrerat. Tack så hemskt mycket för 
hjälpen!” tillsammans med kontaktuppgifter till författarna och handledaren. 
  
Procedur 
Författarna började med att skapa ett Google-formulär som inleddes med en förklaring 
om vilka författarna är, syftet med studien samt att deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst. Därefter skapades avsnittet med de demografiska frågorna och 
avsnittet som var specifika för de som har debiteringstid hos kund. Efter det skapades 
tre separata avsnitt för PPS, UWES och RAMS, med tillhörande förklaring om hur man 
besvarar frågorna. Författarna försökte återskapa originalskalorna i så stor utsträckning 
som möjligt, med några justeringar för att anpassa skalorna till funktionerna i Google-
formuläret. För att göra det enklare för undersökningsdeltagarna att minnas 
förklaringarna till svarsalternativen i UWES lades förklaringarna in i flervalsfunktionen 
för svaren i Google-formuläret. Detta innebär att deltagarna kunde se förklaringarna till 
svarsalternativen under varje fråga istället för bara i inledningen till skalan, vilket 
originalskalan i pappersformat gjorde. Författarna kunde inte hitta den förkortade 
versionen av RAMS i sin helhet och valde därför att utforma skalan på det sätt som de 
ansåg var enklast för respondenterna att tyda i Google-formuläret, det vill säga att 
använda samma skala som PPS. 
  
Sedan skickades de första versionerna av frågeformuläret ut till studiens handledare, 
författarnas bekanta och kontaktpersonen på koncernen, i syfte att få återkoppling på 
eventuella felaktigheter eller oklarheter. Därefter rättades felstavningar och istället för 
att använda ordet konsult ändrades formuleringarna till om man debiterar tid hos kund 
eller har kundtid. Slutligen skickades introtexten och länk till frågeformuläret till 
kontaktpersonen. Kontaktpersonen skickade sedan ut ett mejl med sin egen text, 
introtexten och länken till formuläret till 350 anställdas jobbmejl på koncernen den 5 
april 2018. Frågeformuläret var öppet i en vecka och påminnelser om att besvara 
formuläret skickades ut via mejl från kontaktpersonen till de anställdas jobbmejl den 10 
april och den 12 april. I påminnelserna skrev kontaktpersonen en uppmaning till att helt 
frivilligt besvara frågeformuläret tillsammans med samma introtext från författarna och 
länken till formuläret. 
  

Resultat 
  

Med hjälp av Boxplots kunde några extremvärden identifieras, det var värden som låg 
utanför datafördelningens yttre kvartiler. Extremvärdena bestod av ett högt värde för 
prokrastinering, ett lågt värde för arbetsengagemang samt tre låga värden för 
prestationsmotivation. Författarna valde att ha kvar extremvärdena i alla beräkningar. I 
enlighet med Borg och Westerlunds (2006) argument om att uppenbarligt felaktiga 
värden bör tas bort valde författarna att ha kvar dessa extremvärden i alla beräkningar. 
Detta eftersom dessa värden inte helt klart är felaktiga, de kan vara ovanliga men helt 
riktiga.   
  
Inledningsvis var den genomsnittliga poängen i prokrastineringen bland 
undersökningsdeltagarna 26,33 (sd = 6,937). För arbetsengagemang låg genomsnittet på 
69,44 (sd = 12,364) och för prestationsmotivation på 32,49 (sd = 3,660). 
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För att undersöka skillnader i prokrastinering baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättningsgrad, anställningsform, anställningstid, roll, andelen 
kundtid/debiteringstid, fördelning av arbetstid utöver kundtid, uppdragslängd samt antal 
uppdrag parallellt användes flera statistiska test. Till att börja med erhölls inga 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, gymnasial utbildning och 
eftergymnasial utbildning, heltid och deltid eller konsulter och icke-konsulter gällande 
prokrastinering med flera oberoende t-test. Resultaten presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. T-test för skillnader i prokrastinering gällande kön, utbildning, 
sysselsättningsgrad och roll. 

  M(SD) t p 

Kön 
   Kvinnor (n = 66) 
   Män (n = 31) 
Utbildning* 
   Gymnasial (n = 8) 
   Eftergymnasial (n = 88) 
Sysselsättningsgrad 
   Heltid (n = 88) 
   Deltid** (n = 9) 
Roll 
   Konsult (n = 46) 
   Inte konsult (n = 51) 

  
26,15 (6,913) 
26,71 (7,086) 

  
25,25 (5,651) 
26,35 (7,065) 

  
26,22 (6,830) 
27,44 (8,278) 

  
26,89 (7,675) 
25,82 (6,231) 

  
-,368 

  
  

-,428 
  
  

-,504 
  
  

,755 

  
,714 

  
  

,669 
  
  

,615 
  
  

,452 

*“Förgymnasial utbildning” uteslöts helt eftersom endast en respondent svarade det 
**Deltid innefattar en person som arbetar under 50 %, resterande arbetar 50 % eller mer 
  
Med en envägs oberoende ANOVA erhölls ingen signifikant skillnad i prokrastinering 
mellan tillsvidareanställda, visstidsanställda, provanställda och övrigt. Med en envägs 
oberoende ANOVA erhölls det heller ingen signifikant skillnad i prokrastinering 
gällande vad konsulterna uppgav att de lade ner mest arbetstid på utöver kundtiden, det 
vill säga administration, kompetensutveckling, interna möten, administration, 
rekrytering, projektledning eller ledaruppgifter. Resultaten presenteras i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Envägs oberoende ANOVA för skillnader i prokrastinering gällande 
anställningsform och arbetstid utöver kundtid.   

   M(SD) 95% konfidens-
intervall 

 F  p 

Anställningsform (n = 97) 
Tillsvidare (n = 76) 
Visstid (n = 3) 
Provanst. (n = 15) 
Övrigt* (n = 3) 

  
Utöver kundtid (n = 46) 

Kompetensutv. (n = 5) 
Interna möten (n =22) 
Administration (n = 17) 
Projektledning (n = 1) 
Ledaruppgifter (n = 1) 

26,33 (6,937) 
26,64 (7,042) 
21,33 (7,095) 
26,00 (6,79) 

25,00 (6,245) 
  

26,89 (7,675) 
21,40 (6,804) 
28,77 (6,347) 
25,88 (9,205) 

31,00 (-) 
26,00 (-) 

24,93 – 27,73 
25,04 – 28,25 
3,71 – 38,76 

22,28 – 29,72 
9,49 – 40,51 

  
24,61 – 29,17 
12,95 – 29,85 
25,96 – 31,59 
21,15 – 30,62 

- 
- 

0,612 
  
  
  
  
  

1,132 

,609 
  
  
  
  
  

,355 

*”Övrigt” innefattar personer som svarade praktikant, praktik och konsult 
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Slutligen erhölls inga signifikanta samband mellan prokrastinering och ålder, 
anställningstid, debiteringstid/kundtid, antal uppdrag parallellt eller längsta pågående 
uppdrag med Pearson’s r. Resultaten presenteras i Tabell 3. 
  
Tabell 3. Korrelation mellan prokrastinering och ålder, anställningstid, kundtid, 
längsta pågående uppdrag samt antal uppdrag parallellt. 

   M(SD) r p 

Ålder (n = 97) 
  
Anställningstid (n = 68) 
  
Kundtid (n = 46) 
  
Längsta uppdraget (n = 30) 
  
Antal uppdrag parallellt (n = 46) 

26,33 (6,937) 
  

26,22 (7,272) 
  

26,89 (7,675) 
  

27,87 (7,587) 
  

26,89 (7,675) 

-,034 
  

-,171 
  

,115 
  

,228 
  

,210 

,358 
  

,163 
  

,448 
  

,225 
  

,160 

  
Vidare undersöktes sambanden mellan prokrastinering och arbetsengagemang samt 
prestationsmotivation. Med Pearson’s r erhölls ett medelstarkt negativt samband mellan 
prokrastinering och prestationsmotivation samt ett svagt negativt samband mellan 
prokrastinering och arbetsengagemang. Korrelationerna redovisas i Figur 1-2. 

 

  
Figur 1. Korrelationen mellan prokrastinering och arbetsengagemang 
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Figur 2. Korrelationen mellan prokrastinering och prestationsmotivation 
  
För att se om och hur variablerna i föreliggande studie kunde predicera prokrastinering 
genomfördes en multipel regressionsanalys. I analysen erhölls endast signifikans mellan 
prestationsmotivation och prokrastinering. Detta innebär att en ökning i 
prestationsmotivation kan predicera en minskning i prokrastinering. Den multipla 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 4.  

 
Tabell 4. Multipel regressionsanalys med prokrastinering som beroende variabel och 
kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, anställningstid, andelen 
kundtid/debiteringstid, uppgifter utöver kundtiden , antal uppdrag parallellt, längsta 
pågående uppdraget, arbetsengagemang samt prestationsmotivation som oberoende 
variabler*. 

  B p 

Kön 
Ålder 
Utbildningsnivå 
Sysselsättningsgrad 
Anställningstid 
  
Kundtid/debiteringstid 
Utöver kundtid 
Antal uppdrag 
Längsta uppdraget 
  
Arbetsengagemang 
Prestationsmotivation 

5,433 
-0,097 
3,385 
5,428 
0,171 

 
-0,079 
-4,091 
0,927 
0,155 

 
0,046 
-1,791 

,127 
,692 
,327 
,502 
,785 

 
,037 
,134 
,040 
,361 

 
,698 
,001 

*Variablerna “anställningsform” och “roll” saknade korrelationer i den aktuella 
modellen och blev därför borttagna från SPSS-analysen 
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Diskussion 
  
Föreliggande studie syftade till att undersöka förekomsten av prokrastinering på en 
koncern av mediebyråer i Sverige. Studien avsåg även att undersöka skillnader i 
prokrastinering baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, 
anställningsform, anställningstid och roll (konsult eller inte) samt faktorer specifika för 
konsulter, det vill säga andelen kundtid/debiteringstid, fördelning av arbetstid, 
uppdragslängd samt antal uppdrag parallellt. Resultaten visade dock inga signifikanta 
skillnader i prokrastinering för dessa faktorer. Ytterligare ett syfte med studien var att 
undersöka sambandet mellan prokrastinering och arbetsengagemang samt 
prestationsmotivation hos de anställda. De två hypoteserna som ställdes upp var att (H1) 
det finns ett negativt samband mellan prokrastinering och arbetsengagemang samt att 
(H2) det finns ett negativt samband mellan prokrastinering och prestationsmotivation. 
Med en korrelationsanalys erhölls signifikanta negativa samband mellan prokrastinering 
och arbetsengagemang samt prestationsmotivation, varför både H1 och H2 kan 
bekräftas. 
  
Prokrastinering 
Inledningsvis var prokrastinering relativt lågt i koncernen. I studien av Rozental, 
Forsell, Svensson och Andersson (2015) rekryterades undersökningsdeltagare som led 
av svårigheter relaterade till prokrastinering. Med PPS erhöll dessa deltagare 
medelvärden på 38,80, 40,36 och 44,67 efter en 10-veckors behandling mot 
prokrastinering med olika metoder (Rozental et al., 2015). Maxvärdet för PPS är 60 
poäng. Med tanke på att föreliggande studie hade ett medelvärde på 26,33 med PPS kan 
man dra slutsatsen att deltagarna prokrastinerar relativt lite. Den låga prokrastineringen 
skulle kunna bero på koncernen i sig. Enligt Nguyen et al. (2013) kan låg 
prokrastinering i arbetslivet bero på att företag som kräver punktlighet och motivation 
eller är under övervakning och rutin gör prokrastinerare både mindre sannolika att bli 
anställda och att stanna svar på företaget. Om koncernen i denna studie således präglas 
av punktlighet, motivation, övervakning och/eller fasta rutiner kan det vara så att 
prokrastinerare inte vill eller får chansen att arbeta där. Ytterligare en förklaring skulle 
kunna vara den höga utbildningsnivån bland undersökningsdeltagarna. Enligt Steel 
(2007) är prokrastinering vanligare bland personer som har en längsta utbildning 
motsvarande gymnasienivå eller lägre. Detta skulle kunna förklaras av att personer som 
studerar under flera år lär sig att inte prokrastinera eller att prokrastinerare sållas bort i 
högre utbildningar på grund av sin bristande beslutsfattningsförmåga (Harriott & 
Ferrari, 1996). Totalt 90,7 % av undersökningsdeltagarna hade en eftergymnasial 
utbildning, vilket skulle kunna innebära att de aldrig prokrastinerat och därmed klarat 
sig igenom utbildningen eller att de under sin studietid lärt sig att inte prokrastinera och 
därmed inte gör det i arbetet heller. Att prokrastineringen var låg behöver dock inte 
innebära att det bara är få prokrastinerare i koncernen. Den låga nivån av 
prokrastinering kan också bero på att mestadels icke-prokrastinerare deltog i 
undersökningen och att prokrastinerare undvek deltagande. Prokrastinerare tenderar att 
skjuta upp uppgifter som är tråkiga och gör istället uppgifter som snabbt tillfredsställer 
dem (Steel, 2007), vilket skulle kunna innebära att eventuella prokrastinerare på 
koncernen ansåg att frågeformuläret var tråkigt att besvara och därför valde att inte delta 
i denna studie. 
  
Resultatet visade inga skillnader i prokrastinering baserat på kön, ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättningsgrad, anställningsform eller anställningstid. Detta trots att tidigare 
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forskning pekar på att män prokrastinerar något mer än kvinnor, att prokrastinering 
minskar med stigande ålder (Steel, 2007) och är vanligare bland personer med en högsta 
utbildning motsvarande gymnasienivå eller lägre (Harriott & Ferrari, 1996), samt att 
prokrastinering är vanligare bland deltidsanställda och personer med kortare 
anställningstid (Nguyen, et al., 2013). Till att börja med kan den homogena 
fördelningen i utbildningsnivå och sysselsättningsgrad vara en stor förklaring till att 
inga signifikanta skillnader erhölls i denna studie. Totalt 90,7 % av stickprovet hade 
som sagt en eftergymnasial utbildning och arbetade heltid. Denna fördelning gör det 
svårt att erhålla några betydande skillnader mellan grupperna. Vidare kan 
könsskillnaderna i prokrastinering enligt tidigare forskning förklaras av att män är mer 
impulsiva och har sämre självkontroll än kvinnor (Else-Quest et al, 2006). En möjlig 
förklaring till att liknande resultat inte erhölls i denna studie skulle således kunna vara 
att koncernen kräver självkontroll och disciplin av alla sina anställda, i och med att en 
majoritet av dem har ansvar ut mot kund. Att det slutligen inte erhölls något signifikant 
samband mellan prokrastinering och ålder till skillnad från andra studier kan bero på att 
åldersfördelningen var skev (Skewness = 0,625) och resultatet kan således vara 
missvisande. 
  
Sambandet mellan prokrastinering och arbetsengagemang 
Vidare visade resultatet på ett svagt samband mellan låg prokrastinering och högt 
arbetsengagemang, vilket stämmer överens med tidigare forskning som har funnit ett 
samband mellan högt arbetsengagemang och låg akademisk prokrastinering hos 
studenter (r = -,52)  (Capri et al., 2017). Enligt tidigare forskning kan engagemang 
förklaras som ett beständigt kognitivt tillstånd som inte enbart fokuserar på ett tillfälle 
eller individ (Schaufeli et al., 2006), samtidigt som prokrastinering kan ses som ett 
eventuellt personlighetsdrag (Steel, 2007). En tänkbar förklaring till sambandet i 
föreliggande studie skulle således kunna vara att deltagarna i denna studie har ett 
beständigt kognitivt tillstånd i form av högt arbetsengagemang och samtidigt inte har ett 
lika starkt eventuellt personlighetsdrag av prokrastinering. 
  
Ytterligare en förklaring till sambandet kan vara att ett högt arbetsengagemang kan 
förväntas öka ett proaktivt arbetsbeteende i form av personligt initiativtagande (Lisbona 
et al., 2018). Lisbona et al. (2018) menar att personligt initiativtagande är en indikator 
på hälsosamma organisationer och att företag bör se till att skapa en miljö som främjar 
engagemang hos anställda - som i sig också leder till personligt initiativtagande och 
därmed prestation (Lisbona et al., 2018). Om denna koncern har en miljö som skapar 
utrymme för engagemang hos anställda samtidigt som det förhindrar prokrastinering 
(genom att innefatta punktlighet, motivation, övervakning och/eller fasta rutiner) kan 
det således vara en eventuell förklaring till sambandet mellan högt arbetsengagemang 
och låg prokrastinering i föreliggande studie. En annan förklaring till detta samband 
skulle kunna vara att de som faktiskt är uppslukade av sitt arbete, eventuellt tar 
personliga initiativ och inte prokrastinerar, är de som valde att besvara studiens 
frivilliga frågeformulär. Således kanske det inte är koncernen i sig som förklarar 
sambandet utan endast undersökningsdeltagarna som valde att ställa upp i denna studie. 
  
En studie utförd av Aziz och Tariq (2013) pekar på att chefer som är anställda i privat 
sektor prokrastinerar mindre än chefer anställda i offentlig sektor. Samtidigt pekar 
forskning på att arbetare har lägre arbetsengagemang än poliser, chefer och lärare 
(Schaufeli et al., 2006). Koncernen i föreliggande studie går under privat sektor och 
består endast av tjänstemän. I linje med tidigare forskning skulle en tänkbar förklaring 
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till sambandet mellan högt arbetsengagemang och låg prokrastinering vara att urvalet 
har ett högt arbetsengagemang då de är tjänstemän, samtidigt som de kan ha en låg 
prokrastinering för att stickprovet eventuellt består av en del chefer. Det skulle även 
kunna vara så att prokrastineringen är låg för att majoriteten av 
undersökningsdeltagarna arbetar inom privat sektor eller hos kunder inom privat sektor. 
Det är dock oklart om koncernens kunder är inom offentlig eller privat sektor, varför det 
är svårt att säga vilken sektor konsulterna i föreliggande studie arbetar i. Denna studie 
har inte undersökt varken befattningen på respondenterna eller vilken sektor konsulterna 
arbetar i, varför detta enbart är spekulationer. 
  
Sambandet mellan prokrastinering och prestationsmotivation 
Resultaten visade även på ett medelstarkt samband mellan låg prokrastinering och hög 
prestationsmotivation. Detta resultat ligger även i linje med tidigare forskning, som 
visat på ett ungefär lika starkt samband mellan hög prokrastinering och låg 
prestationsmotivation (Steel, 2007). Inga tidigare studier har undersökt kausalsambandet 
mellan prokrastinering och prestationsmotivation, i föreliggande studie kunde dock en 
multipel regressionsanalys visa att en ökning i prestationsmotivation predicerar en 
minskning i prokrastinering. En förklaring till detta skulle i enlighet med Steel (2007) 
vara att just motivationen att prestera gör arbetet mer engagerande i sig och därmed 
mindre motsträvigt att genomföra. Detta är dock bara en spekulation. Det skulle istället 
kunna vara så att arbete som är motsträvigt att genomföra blir mindre engagerande och 
gör således att prestationsmotivationen sjunker. 
  
Sambandet mellan prokrastinering och prestationsmotivation skulle eventuellt kunna 
förklaras av undersökningsdeltagarnas samvetsgrannhet. Enligt Steel (2007) finns ett 
mycket starkt negativt samband mellan prokrastinering och samvetsgrannhet, som kan 
förklaras av att samvetsgrannhet innefattar ansvarstagande och förmågan att uppnå mål i 
utsatt tid.  Steel (2007) fortsätter sedan till att förklara att samvetsgrannhet tillsammans 
med bland annat prestationsmotivation är kopplat till självreglering, och i och med att 
prokrastinering kan beskrivas som ett misslyckande i självreglering (Steel, 2007) är det 
inte konstigt att både tidigare forskning och föreliggande studie har funnit samband 
mellan prokrastinering och prestationsmotivation. Med tanke på att majoriteten av 
koncernens anställda har uppdrag hos kunder kan det vara så att de kräver högt 
ansvarstagande och punktlighet av sina anställda, i syfte att kunna möta sina kunders 
krav och förväntningar på bästa sätt. På grund av detta kan det vara så att personer som 
har låg grad av samvetsgrannhet har svårare att bli anställda eller att stanna kvar på 
koncernen. Således skulle hög samvetsgrannhet bland de anställda eventuellt kunna 
förklara sambandet mellan den låga prokrastineringen och den höga 
prestationsmotivationen. Föreliggande studie har dock inte undersökt deltagarnas grad 
av samvetsgrannhet eller koncernens inställning och detta är således bara möjliga 
förklaringar. 
  
Vidare skulle det negativa sambandet mellan prokrastinering och prestationsmotivation 
i studien kunna förklaras enligt teorin av Blumberg och Pringle (1982). Denna innebär 
att arbetsprestation är beroende av att de anställda har kapacitet, möjlighet och vilja att 
prestera på jobbet (Blumberg & Pringle, 1982). Den genuina viljan att göra sina 
arbetsuppgifter och prestera på jobbet skulle eventuellt kunna göra arbetet mindre 
tråkigt att genomföra och därmed mindre sannolikt att skjuta upp. Återigen skulle det 
kunna vara tvärtom: att man inte prokrastinerar på jobbet eftersom man har 
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tillfredsställande arbetsuppgifter och att man därför får en ökad vilja att prestera på 
jobbet. 
  
Avslutande slutsatser 
Föreliggande studie bidrar till det relativt outforskade forskningsområdet som 
prokrastinering i arbetslivet fortfarande är. Resultaten i denna studie kan således vara 
väldigt användbara, särskilt för arbetsgivare. Lågt arbetsengagemang kan som sagt öka 
viljan att säga upp sig (Barbosa de Oliveira & da Costa Rocha, 2017) och minska viljan 
att göra sitt jobb (Chen, 2017). Låg prestationsmotivation kan i sin tur leda till en sämre 
arbetsattityd och således ett försämrat genomförande av arbetsuppgifter (Lee & Liu, 
2009). Hög prokrastinering korrelerar med stress, sömnproblem och andra hälsoproblem 
(Sirois, 2007; Sirois, et al., 2015), vilket eventuellt skulle kunna innebära att det även 
finns ett negativt samband mellan prokrastinering och antalet sjukskrivningar i en 
organisation. Prokrastinering korrelerar dessutom med bland annat kortare 
anställningstid (Nguyen, et al., 2013). Det finns således flera arbetshälsoincitament och 
ekonomiska incitament för arbetsgivare att skapa en arbetsmiljö som främjar 
arbetsengagemang och prestationsmotivation samt hindrar prokrastinering. Arbetsgivare 
skulle kunna bidra till en sådan arbetsmiljö genom att arbeta med kompetensutveckling, 
då tidigare forskning pekar på att möjligheter för professionell utveckling har en positiv 
inverkan på arbetsengagemang (Schaufeli & Bakker, 2004) samt att kapacitet och 
möjlighet att prestera är faktorer tillsammans med viljan att prestera på jobbet som leder 
till bättre arbetsprestation (Blumberg & Pringle, 1982). Att ge medarbetare möjligheter 
att utveckla sin kompetens skulle eventuellt kunna leda till att de blir mer engagerad och 
presterande i arbetet, vilket i sin tur skulle kunna korrelera med lägre prokrastinering. 
Ytterligare ett sätt att bidra till en sådan arbetsmiljö är att ge medarbetarna utökade 
möjligheter till beslutsfattande och förändringsarbete. Tidigare forskning visar som sagt 
att chefer inom offentlig sektor prokrastinerar mer än chefer i privat sektor, eventuellt 
på grund av att de inte har ett lika stort utrymme för att fatta egna beslut och göra 
förändringar (Aziz & Tariq, 2013). Att ge anställda större inflytande i beslutsfattande 
och förändringsarbeten skulle således kunna leda till lägre prokrastinering, vilket i sin 
tur kan korrelera med högre arbetsengagemang och prestationsmotivation. 
  
Begränsningar och framtida forskning 
Flera begränsningar upptäcktes i föreliggande studie, de flesta kopplade till 
frågeformuläret. Till att börja med kan användandet av tydliga rubriker ha lett till social 
önskvärdhet bland undersökningsdeltagarna. Exempelvis är titeln i PPS-delen av 
frågeformuläret  “Prokrastinering (negativt uppskjutande)”. Detta skulle kunna ha lett 
till att undersökningsdeltagarna svarade i enlighet med vad de trodde att författarna var 
ute efter eller att de rapporterade lägre prokrastinering än vad de egentligen utövar, för 
att framstå i bättre dager.  

 
Vidare var reliabiliteten för mätningen av prestationsmotivation var väldigt låg 
(Cronbach’s alfa = ,38). Pålitligheten med mätningen kan således ifrågasättas och det 
finns en risk att mätningen kan ha påverkats av slumpmässiga fel. Den engelska 
versionen av RAMS har uppvisat ett Cronbach’s alfa på ,70 (Ray, 1979). Reliabiliteten i 
denna mätning kan således ha påverkats av det faktum att skalan översattes till svenska. 
Författarna uppmanar framtida studier att göra en alternativ översättning som bättre 
passar det svenska språket, istället för att försöka översätta RAMS så rakt av från den 
engelska versionen som möjligt.  
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Ytterligare en begränsning i frågeformuläret var att författarna valde att sätta ett tak på 
frågan om uppdragslängd, om deltagarna hade ett uppdrag längre än 24 månader skulle 
de svara “+24”. Detta gjordes då författarna var under intryck att det var ovanligt för 
konsulterna att ha så långa uppdrag och att ett tak därför skulle underlätta för 
undersökningsdeltagarna att svara. Så var dock inte fallet och 14 personer svarade att 
deras längsta pågående uppdrag var över 24 månader långt. Det var dessutom två 
personer som svarade -1 på denna fråga. All denna data togs bort ur beräkningarna, 
varför resultatet för uppdragslängden kan ha blivit annorlunda om ett tak inte hade 
använts eller om respondenterna inte hade kunnat svara negativt. På en annan fråga 
uppmanades respondenterna att svara -1 om de arbetat i mindre än ett år, vilket 29 av 
dem gjorde. Detta blev svårt att göra beräkningar på, varför även dessa svar togs bort ur 
beräkningarna. Således är troligtvis anställningstiden något missvisande och 
beräkningarna gjorda på anställningstid kan vara felaktiga. 
  
Urvalet i denna studie var litet, 97 personer besvarade enkäten vilket motsvarar 26,9 % 
av de anställda i koncernen. Det finns därför vissa begränsningar gällande att dra 
slutsatser om anställda överlag i koncernen. Ett problem uppstod även gällande 
konsulterna i denna studie. Av undersökningsdeltagarna uppgav 51 personer att de inte 
hade debiteringstid hos kund/kundtid, vilket inte stämde överens med siffrorna som 
erhölls från koncernen. De uppgav att 90-95 % av deras anställda hade debiteringstid 
hos kund och att endast 29 personer jobbade internt utan någon debiteringstid hos kund. 
Varför det då var 51 personer som svarade att de inte hade någon debiteringstid är svårt 
att veta. Antingen har koncernen uppgett felaktiga siffror eller så uppstod ett 
missförstånd i frågeformuläret. Valet att använda begreppet “debiteringstid hos 
kund/kundtid” var ett förslag från kontaktpersonen i koncernen, som menade att deras 
konsulter förmodligen inte skulle anse sig vara “konsulter” och därmed inte svara i 
enlighet med det i frågeformuläret. Att ställa frågan “Är du konsult?” istället för “Har 
du debiteringstid hos kund/kundtid?” skulle därför eventuellt ha genererat ett annat 
resultat. 
  
Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är att undersökningsdeltagarna i 
föreliggande studie kan komma från olika mediebyråer i koncernen. Majoriteten av 
mediebyråerna befinner sig i samma lokal i Stockholm och den enda skillnaden 
sinsemellan är att de fokuserar på olika områden. Med det sagt kan det dock finnas 
skillnader mellan mediebyråerna som kan ha påverkat resultatet, såsom annorlunda 
arbetskultur och olika chefer. 
  
Avslutningsvis är detta en korrelationsstudie och man kan därmed inte uttala sig om 
några kausalsamband. Det finns få studier som har undersökt vad som orsakar 
prokrastinering eller vad prokrastinering orsakar i sig. Det är även få studier som har 
undersökt prokrastinering och dess samband i arbetslivet, då många studier istället har 
fokuserat på akademisk prokrastinering. Författarna till föreliggande studie vill således 
uppmana framtida forskning till att vidare undersöka prokrastinering i arbetslivet och 
dess orsakssamband. Denna forskning skulle kunna ge en djupare inblick i vad som 
orsakar prokrastinering och vad företag kan göra för att förhindra prokrastinering bland 
sina anställda. Det skulle även vara intressant att undersöka möjliga 
behandlingsmetoder mot prokrastinering, då man redan nu som sagt vet att hög 
prokrastinering korrelerar med flera negativa aspekter för både individ och organisation. 
Exempelvis fann Rozental et al. (2015) att internetbaserad KBT kan vara användbart för 
att hantera prokrastinering. Detta är dock en av få studier som har undersökt möjliga 
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behandlingsmetoder för prokrastinering. I syfte att finna fler effektiva sätt att hantera 
prokrastinering efterfrågas därför även forskning om andra behandlingsmetoder mot 
prokrastinering. 
  
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis fann denna studie att prokrastinering var relativt lågt bland 
undersökningsdeltagarna. Studien fann även samband mellan låg prokrastinering och 
högt arbetsengagemang samt hög prestationsmotivation, vilket ligger i linje med 
tidigare forskning. Studien visade dessutom att en ökning i prestationsmotivation kan 
predicera en minskning i prokrastineing.  Dessa samband och den låga nivån av 
prokrastinering skulle eventuellt kunna förklaras av egenskaper hos koncernen och dess 
anställda. Det kan vara så att koncernen kräver ansvarstagande och punktlighet på grund 
av att majoriteten av deras anställda har uppdrag hos kunder, vilket är faktorer som 
enligt tidigare forskning innebär att prokrastinerare inte blir anställda eller väljer att inte 
söka sig till arbetet (Steel, 2007). Det kan även vara så att koncernen har hård 
övervakning och fasta rutiner, vilket är ytterligare faktorer som får prokrastinerare att 
inte vilja ta eller stanna kvar i arbetet (Steel, 2007). 
  
Sambandet mellan låg prokrastinering och högt arbetsengagemang skulle kunna 
förklaras av att undersökningsdeltagarna är beständigt engagerade i sitt arbete och att de 
inte har ett starkt personlighetsdrag av prokrastinering. Det skulle även kunna vara så att 
koncernen har en arbetsmiljö som främjar engagemang och initiativtagande samt 
hindrar prokrastinering, vilket innebär att personer med lågt arbetsengagemang och hög 
prokrastineringen antingen inte blir anställda eller inte stannar i koncernen. Ytterligare 
en förklaring till sambandet är att koncernen i studien är inom privat sektor och endast 
består av tjänstemän. Tidigare forskning har nämligen visat att prokrastinering är lägre 
inom privat sektor (Aziz & Tariq, 2013) och att arbetsengagemang är högre bland 
tjänstemän (Schaufeli et al., 2006). 
  
Sambandet mellan prokrastinering och prestationsmotivation skulle i sin tur kunna 
förklaras av att de anställda eventuellt har hög samvetsgrannhet, att de är 
ansvarstagande och punktliga. Detta skulle kunna samverka med den låga 
prokrastineringen och viljan att prestera på högsta nivå. En annan förklaring till 
sambandet skulle i enlighet med Steel (2007) vara att motivationen att prestera gör 
arbetet mer engagerande i sig och därmed mindre motsträvigt att genomföra. Men det 
skulle lika gärna kunna vara så att arbetet är engagerande och lätt att genomföra, vilket i 
sin tur ökar prestationsmotivation. Ytterligare en förklaring till sambandet ligger i linje 
med teorin om arbetsprestation av Blumberg och Pringle (1982). Viljan att prestera på 
jobbet gör eventuellt arbetet för de anställda mindre tråkigt att genomföra och därmed 
mindre sannolikt att skjuta upp. Även här skulle det lika gärna kunna vara så att 
undersökningsdeltagarna inte prokrastinerar på jobbet eftersom man har 
tillfredsställande arbetsuppgifter och att man därför får en ökad vilja att prestera. 
  
Resultatet i denna studie bidrar till forskningen om prokrastinering i arbetslivet, ett 
område som fortfarande är relativt outforskat. Att föreliggande studie fann ett negativt 
samband mellan prokrastinering och arbetsengagemang samt prestationsmotivation i 
arbetslivet är ett resultat som arbetsgivare skulle kunna dra nytta av. 
Kompetensutveckling samt möjlighet att delta i beslutsfattande och förändringsarbete 
skulle kunna bidra till en arbetsmiljö som hindrar prokrastinering samt främjar 
arbetsengagemang och prestationsmotivation. Detta skulle i sin tur kunna motverka de 
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negativa aspekter som korrelerar med hög prokrastinering samt lågt arbetsengagemang 
och prestationsmotivation. 
  
Detta är dock spekulationer och vidare forskning om orsakssambanden gällande 
prokrastinering bör genomföras.  Även framtida forskning om prokrastinering i 
arbetslivet och behandlingsmetoder mot prokrastinering efterfrågas. Detta eftersom det 
skulle ge en djupare inblick i hur individer och företag kan förhindra och minska 
prokrastinering och därmed de negativa aspekter som korrelerar med prokrastinering. 
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