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 SELF-HANDICAPPING OCH FÖRHALANDE AV 

TIDEN I RELATION TILL PERSONLIGHET OCH 

BASSJÄLVKÄNSLA.  

 
Josefin Larsson 

 

 

Både self-handicapping och förhalande av tiden har varit negativt 

korrelerade med självkänsla och också varit korrelerade med 

personlighetsfaktorerna neuroticism och samvetsgrannhet. Dock har dessa 

prediktorer undersökts var för sig. Därför avsåg denna studie att undersöka i 

vilken grad som bassjälvkänsla och de fem personlighetsfaktorerna i The 

Big Five kan predicera self-handicapping respektive förhalande av tiden. En 

enkät delades ut till psykologistudenter från Stockholms universitet och 

Mälardalens högskola. Etablerade skalor användes, som exempelvis The 

Big Five Inventory Model  (Zakrisson, 2010) och The Basic Self-esteem 

Scale (Forsman och Johnson, 1996). Resultaten visade att 

personlighetsdraget samvetsgrannhet var starkast prediktor av self-

handicapping, följt av bassjälvkänsla. Samvetsgrannhet var starkast 

prediktor av förhalande av tiden, följt av personlighetsdraget öppenhet. 

Denna studie visade betydelsen av att vidare undersöka 

personlighetsfaktorer i relation till förhalande av tiden, och de positiva 

aspekterna av förhalande av tiden.  Därtill kan strategier som inlärd 

hjälplöshet studeras i relation till self-handicapping. 

 

 I dagens samhälle råder det ökade krav på vår yrkesmässiga kompetens och att vara flexibel 

inför nya sociala bekantskaper i en social arena som förändras i högt tempo. Dessa sociala 

arenor kan exempelvis ge upphov till nya familjekonstellationer att förhålla sig till och 

försöka bemästra. Detta betyder att människor behöver utveckla strategier för att just kunna 

bemästra dessa förändringar, utan att tappa sitt självvärde. Steel (2007) har redovisat att vissa 

av dessa strategier som människor använt sig av inte har varit adaptiva fenomen, särskilt self-

handicapping och förhalande av tiden (eng. procrastination). Self-handicapping har definierats 

av Berglas och Jones (1978a, 1978b) som att på ett strukturerat sätt i förväg etablera ursäkter 

för sin eventuellt bristfälliga arbetsprestation eller liknande åtaganden som riskerat att kunna 

misslyckas. Förhalande av tiden har Steel (2007) beskrivit som att skjuta upp eller inte 

slutföra viktiga åtaganden och uppgifter som ska göras. Steel (2007) har således betraktat 

förhalandet av tiden som vanligt förekommande, och förhalande av tiden har framför allt 

undersökts bland studenter. Emellertid kan det vara på sin plats att understryka att både self-

handicapping enligt exempelvis Ross, Canada och Rausch (2002) och förhalande av tiden 

enligt Steel (2007) har varit relaterade till personlighetsfaktorer som neuroticism (eng. 

neuroticism), samvetsgrannhet (eng. conscientiousness) och negativt korrelerat med 

självkänsla (Rhodewalt, 1990). Samtidigt har Rhodewalt (1990) visat på betydelsen av att 

söka de individuella förklaringarna till self-handicapping oberoende av personens nivå av 

självkänsla.  
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Självkänslans roll i dessa strategier har varit oklar och visat motstridiga resultat (Rhodewalt, 

1990) vilket kan bero på att större delen av de tidigare studierna på detta område (Tice och 

Baumesiter; 1990) använt sig av global självkänsla som indikator på självkänslan. Den 

globala självkänslan har avspeglat självbild och självpresentation, med omdiskuterad validitet 

(Robins, Hendin och Trezniewskis, 2001). I den föreliggande studien undersöks 

personlighetsfaktorers och självkänslans betydelse för self-handicapping och förhalande av 

tiden, där bassjälvkänsla (Forsman & Johnson, 1996), en konceptualisering utan själv -

presentationella inslag, använts. Tice och Baumeister (1990) har menat att personer med hög 

grad av självkänsla i större utsträckning än de med låg grad av självkänsla skulle self-

handicappa för att kunna maximera sin egen betydelse vid en eventuell framgång, och att då 

kunna relatera orsaken till den eventuella framgången som beroende av och på sig själv. 

Därtill har Tice och Baumeister (1990) redogjort för att personer med hög grad av självkänsla 

skulle self-handicappa på grund av att de inte har varit vana vid eventuella missräkningar. 

Denna ovana har dessutom enligt Harris, Snyder, Higgins och Schrag (1986)  betytt att 

kvinnor med hög grad av självkänsla varit angelägna om att ha ursäkter för eventuella 

bristfälliga prestationer, redo i förväg, utan att de faktiskt sedan i handling gjorde något som 

kunde indikera ett etablerande av ursäkt.       

 

Förhalande av tiden 
Steel (2007) har menat att förhalande av tiden betraktats som ett fenomen som majoriteten av 

befolkningen har ägnat sig åt.  Vidare, så har Steel (2007) demonstrerat att detta förhalande av 

tiden har varit en frekvent syssla hos studenter, där studenterna har rapporterat att fenomenet 

upptagit en tredjedel av deras vardagliga aktiviteter. Viktigt att ha påpekat här har varit att 

Steel (2007) har rapporterat om att förhalande av tiden setts i ett negativt ljus, med icke-

adaptiva sätt att utföra och ta tag i uppgifter på. Detta synsätt på förhalande av tiden har gått 

hand i hand med vad de flesta människor har ansett om fenomenet (Steel, 2007). Steel (2007) 

har exempelvis tagit upp att förhalande av tiden har karaktäriserats av att vara dåligt, skadligt 

och fånigt. Därtill har således merparten av de personer som ägnat sig åt förhalande av tiden 

önskat att reducera denna användning. I nästa led har emellertid Steel (2007) gjort gällande att 

trots denna fokusering på de negativa aspekterna av förhalande av tiden, så har det saknats en 

genomgång av vad orsakerna till förhalande av tiden kan tänkas vara.  

 

Mot bakgrund av detta så har dock Chu och Choi (2005) pekat på att förhalande av tiden kan 

ha med sig positiva följder av att vänta på att ny information ska tillkomma, vilket i sin tur har 

betytt att det faktiskt kan vara betydelsefullt att vänta på att ny information ska ges. Därför 

har Chu och Choi (2005) exemplifierat med att ju osäkrare vi har varit angående vad ett 

eventuellt agerande skulle leda till, desto starkaste har då enligt Chu och Choi (2005) 

betydelsen av att faktiskt avvakta med att agera till dess att det faktiskt har framkommit ny 

information varit . Med denna nya information har det blivit lättare att kunna fatta beslut om 

vad agerandet kan leda till för konsekvenser. Trots denna illustrering av de positiva 

aspekterna av förhalande av tiden så har Steel (2007) menat på att denna aspekt har kommit i 

andra hand i själva studerandet av förhalande av tiden. Därigenom har det fortsatt varit en 

koncentrering på de negativa aspekterna av förhalande av tiden i forskningen kring detta 

fenomen, vilket har lett fram till att de har varit de negativa aspekterna av förhalande av tiden 

som den föreliggande studien kommit att fokusera på. 
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Self-handicapping och förhalande av tiden 
Den teoretiska bakgrunden har visat att self-handicapping varit att betrakta som ett 

socialpsykologiskt fenomen. Definitionen av self-handicapping har berört aspekter som att 

exempelvis skylla en dålig arbetsprestation på faktorer som inte direkt har kunnat kopplas till 

personens kompetens inom arbetsområdet (Berglas och Jones, 1978a, 1978b). Hirt, Deppe 

och Gordon (1991) har även visat att det funnits olika former av self-handicapping, en hävdad 

och en beteendemässig. Hävdad self-handicapping har inneburit hävdandet av att 

omständigheter, som inte har att göra med färdigheterna, i stor utsträckning har påverkat 

resultatet av arbetsprestationen. Exempelvis så kan omständigheter som att ha ont i huvudet 

eller att vara nervös inför arbetsprestationen indikerat den hävdade formen av self-

handicapping.  Beteendemässig self-handicapping har utgått från ett direkt agerande hos 

personen i fråga. Detta har kunnat exemplifieras genom att gå ut på restaurang kvällen innan 

arbetsprestationen, vilket sedan har lett till att dessa omständigheter utgjort skäl för den något 

bristfälliga arbetsprestationen dagen efter.  Detta har medfört ett smidigt sätt för personen i 

fråga att hitta förklaringar till sin bristfälliga arbetsprestation, utan att personen behövt 

ifrågasätta sin egen kompetens, duglighet och betydelsefullhet. Vidare har Hirt et al. (1991) 

visat indikationer på att män i högre utsträckning än kvinnor använt sig av beteendemässig 

self-handicapping , medan kvinnor i högre utsträckning har använt sig av den hävdade formen 

av self-handicapping. Formen av self-handicapping har visat sig vara relaterad till aspekter på 

grupp- och social nivå, så som biologiskt kön.  Campbell och Sedikides (1999) samt Wood, 

Giordano-Beech och Ducharme (1999) studier har pekat på att självkänslan kan haft betydelse 

för hur användningen av self-handicapping sett ut.  Den tidigare forskningens fokus på just 

könet och självkänslan som predicerande faktor för self-handicapping har lämnat en 

kunskapslucka kring vilka andra potentiella faktorer som kan påverka self-handicapping. 

precis som Rhodewalt (1990) beskrivit.  Därför kan ett steg på vägen vara att undersöka 

individuella skillnader i personligheten i relation till self-handicapping.  

 

Lay, Knish och Zanatta (1992) har menat att self-handicapping inte involverat ett 

uppskjutande av ansträngning av övning inför ett prov under en viss tidsperiod. Istället har 

Lay et al. (1992) betraktat self-handicapping som ett kontinuerligt uppskjutande av övandet 

på uppgifter som sedan ska bedömas, medan förhalandet av tiden har en tidsdimension 

inbakad i begreppet. Trots detta kontinuerliga uppskjutande från self-handicappers sida, så har 

Lay et al.(1992) belyst att förhalare av tiden varit bredare i uppskjutandet av arbetsuppgifter 

utifrån i vilka domäner och syften som detta förhalande av tiden skett i än self-handicappers. 

Denna bredd har tagit sig uttryck i att förhalare av tiden varit inriktade på att faktiskt också 

skjuta upp övandet av arbetsuppgifter beroende på om exempelvis arbetsuppgifterna utfördes 

självständigt eller inte.  Self-handicappers har i motsats varit mer benägna att skjuta upp 

övandet kring prestationer i arbetet eller i skolan när det handlat om sådana företeelser som 

har kunnat påverka deras självkänsla. Lay et al. (1992)  har emellertid inte bekräftat de 

teoretiska utgångspunkterna, utan har menat att förhalare av tiden också förefallit benägna att 

ägna sig åt uppskjutande av övning, när det har rört sig om en uppgift som ansetts vara 

hotande eller utmanande i hög grad. Steel (2007) har betraktat self-handicapping som att på 

ett misslyckat sätt inte har kunnat reglera sig själv och exempelvis värderingen av sin 

kompetens i händelse av en knackig prestation, utan har istället redovisat att orsaken till 

prestationen berott på omkringliggande företeelser. Detta har Steel(2007)  dessutom redogjort 

för som ett kännetecknande drag av vad förhalande av tiden har inneburit.  
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Samtidigt har Brown och Marshall (2001)  presenterat det som att self-handicapping har 

utgått ifrån en medveten strategi av att faktiskt ha en reservplan för att kunna rättfärdiga sin 

eventuella bristfälliga prestation. Akerlof (1991) har tvärtom definierat förhalande av tiden 

som ett irrationellt sätt att fördröja beteendet utan att räkna med någon höjning av ditt 

välbefinnande.  Med hänvisning till att Akerlof (1991) betraktat förhalande av tiden som en 

irrationell handling, så har det gett indikationer på att self-handicapping till synes haft en mer 

beräknad och uttänkt agenda vid situationer av att skjuta upp företeelser. Emellertid har 

Berzonsky(1992) menat på att dessa teoretiska skillnader och definitioner av begreppen ändå 

måste betraktas på ett nyanserat sätt vad gäller den praktiska skillnaden.  

 

Self-handicapping, self-serving bias och självkänsla       
Förklaringar till psykologiska fenomen som self-handicapping kan kopplas till Campbell och 

Sedikides (1999) definition av self-serving bias (SSB), en tendens till att använda sig av yttre 

faktorer för att med en god självbild i behåll kunna besvara frågeställningen om vad som legat 

bakom en (eventuell) misslyckad arbetsprestation. Vidare har Campbell och Sedikides (1999)  

menat att sådana yttre omständigheter som människor tar upp kan vara svårighetsgraden på 

uppgiften, tur eller att samarbetsviljan saknats hos kollegorna. Däremot har Campbell och 

Sedikides (1999) visat att motsatt scenario inträffar vid lyckade utfall av arbetsprestation. 

Författarna har pekat på att den egna förmågan och den egna beslutsamheten då använts som 

förklarande modeller för utfallet. Med andra ord, har kopplingen mellan Campbell och 

Sedikides (1999) beskrivning av SSB och Berglas och Jones (1978a, 1978b) perspektiv på 

self –handicapping  gått på att self-handicapping fyllt funktionen av att ha varit en praktisk 

implikation av SSB. Denna praktiska infallsvinkel har kännetecknats av att människor i 

förväg också har kunnat agera på ett sådant sätt att det har skapats en utgång för dem att knyta 

sin bristfälliga arbetsprestation till.  Av denna känneteckning har det  blivit tydligt  att Berglas 

och Jones (1978a, 1978b) beteckning av beteendemässig self-handicapping inkluderat att 

dessa processer hos människor förekommit den faktiska arbetsprestationen. Detta har tyckts 

vara ett sätt att gardera och kunna ha kvar sitt självvärde, och från att inte bli påverkad av den 

(eventuella) misslyckade arbetsprestationen. Detta inslag hos Berglas och Jones (1978a, 

1978b) och Hirt et al. (1991) har medfört ett komplement till bland annat Campbell och 

Sedikides (1999) förslag om SSB och dess funktion. Därav har det känts betydelsefullt att 

poängtera att self-handicapping, utifrån Berglas och Jones (1978a, 1978b) och Hirt et al. 

(1991) betraktelser delvis har kunnat fungera som ett praktiskt hantverk.  Det ovannämnda 

resonemanget har stämt väl överens med vad Campbell och Sedikides (1999) hävdat, 

nämligen att sannolikheten för att SSB ska uppkomma varit större när det har rått 

förväntningar om ett gott resultat/utfall av arbetet snarare än ett sämre resultat/utfall. Därför 

har Campbell och Sedikides (1999) pekat på att personer med hög självkänsla i större 

utsträckning skulle ägna sig åt SSB än personer med lägre självkänsla för att bevara och 

försvara den goda självbilden. 

 

 På liknande sätt har Wood et al. (1999) belyst att vid tillfällen av eventuella hot och 

utmanande negativa föreställningar om sig själva och vad som utgjort essensen av sin person, 

så har personerna strävat efter att bibringa en lyckad föreställnig eller positiv upplevelse av 

sig själva som personer. Wood et al. (1999) har då lyft fram att jämföra sig med andra 

personer kan vara ett sätt att hantera en eventuell bristfällig arbetsprestation. Wood et al. 

(1999) har således föreslagit att den sociala jämförelsen kan fungera och fylla funktionen som 

att reducera den utmanande negativa föreställningen angående sig själv. Genom att jämföra 

sig med personer som inte lyckats lika bra med arbetsprestationen, så har det generat att du 

själv och din egen arbetsprestation tenderat att framstå i ett fördelaktigare ljus.  
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I nästa led kan då också din egen värdering av dig själv och din prestation stärkas. I det här 

sammanhanget bör det dock påpekas att Wood et al. (1999) har menat att exempelvis 

studenter med hög självkänsla i högre grad än de med lägre självkänsla har jämfört sig med 

studenter som klarat sig bättre än dem på en tenta. Detta har även gällt i situationer där de 

med hög självkänsla har misslyckats. I dessa situationer har det därtill ingått att inte bekräfta 

den bristfälliga prestationen och att vända sig till prestationer inom andra domäner där du 

lyckats bra. Wood et al. (1999) har vidare påpekat att det emellertid varit oklart om det rört 

sig om en kompensation för den bristfälliga prestationen via jämförelser med personer som 

klarat sig bättre och att vända sig till andra domäner. Wood et al. (1999) har förklarat detta 

med att ytterst få studier har visat att personer med hög självkänsla har kompenserat sin 

knackiga prestation genom sociala jämförelser, eftersom det saknats en kontrollgrupp. Därför 

kan personer med hög självkänsla ha strävat efter att utvecklas eller inspireras. De har kanske 

använt uppgående jämförelser för att kunna hänvisa till prestationer i andra sammanhang där 

de har lyckats bra. Däremot har Wood et al. (1999) hävdat att personer med hög självkänsla 

förefallit ta till uppåtgående jämförelser i högre grad vid misslyckat resultat än vid lyckat 

resultat. I och med att resonemangen från Campbell och Sedikides (1999) och Woods et al. 

(1999) stundom har kunnat ses som motstridiga, har det därför blivit läge att reflektera över 

och vidareutveckla de teoretiska perspektiven om hur självkänslan förhåller sig till fenomen 

som self-handicapping. Tice och Baumeister (1990) har menat att personer med hög grad av 

självkänsla skulle self -handicappa för att i stor utsträckning kunna maximera sin egen 

betydelse vid en eventuell framgång, och att då kunna relatera orsaken till den eventuella 

framgången som beroende av och på sig själv. Därtill har Tice och Baumeister (1990) 

redogjort för att personer med hög grad av självkänsla skulle self-handicappa på grund av att 

de inte har varit vana vid eventuella missräkningar. Dessutom har Harris, Snyder, Higgins och 

Schrag (1986)  gjort gällande att kvinnor med hög grad av självkänsla varit angelägna om att 

etablera ursäkter för eventuella bristfälliga prestationer, utan att de faktiskt sedan i handling 

gjorde något som kunde indikera ett etablerande av ursäkt.       

 

Förhalande av tiden och självkänsla                                                                       
En annan variabel som visats vara kopplad till självkänslan har varit förhalande av tiden 

(Burka och Yuen, 1983;  Steel, 2007). Steel (2007) har poängterat att förhalande av tiden har 

varit förenat med en låg självkänsla och en låg tro på den egna förmågan att hantera 

eventuella motgångar. Steel (2007) har definierat den låga tron på den egna förmågan som 

bristfällig self-efficacy. Vidare har Burka och Yuen (1983) beskrivit förhalare av tiden som 

personer som haft en låg självkänsla och som använt sig av denna mekanism när deras 

självkänsla i mångt och mycket varit utmanad och hotad. Utifrån detta teoretiska ramverk, så 

har alltså förhalare av tiden varit self-handicappers, och enligt teorin har det i detta fenomen 

också ingått mekanismer som att välja ofördelaktiga platser och miljöer för förberedelser för 

en arbetsprestation. Samtidigt har Lay et al. (1992)  samt Burka och Yuen (1983) också 

redovisat att det främsta syftet med förhalande av tiden inte nödvändigt behövt vara att 

skydda och bevara självkänslan.  Burka och Yuen (1983) samt Lay (1986, 1987) har således 

påpekat att förhalande av tiden varit relaterat till att vara oorganiserad och neurotiskt lagd 

samt att vara inriktad på självständighet i uppgifterna.  
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Självkänsla – en kontroversiell aspekt i self-handicapping 

Många studier på det social- kognitiva området under 1980-talet och 1990-talet har visat att 

individer med hög självkänsla i högre grad än de med låg självkänsla ägnat sig åt olika 

strategier och bias för att bevara en positiv självbild (Forsman & Johnson, 1996). En sådan 

strategi som Steel (2007) har poängterat inte har varit adaptiv har just varit self-handicapping. 

Dessa rön har framstått som kontra- intuitiva eftersom människan med god självkänsla inte 

torde uppleva och känna sin självbild som hotad. Dessa studier har som regel använt sig av 

global självkänsla (självpresentation) vilket har inneburit att individer med narcissistisk 

problematik, där självbilden kan fluktuera avsevärt kan inkluderas som tillhörande de med 

hög självkänsla (Forsman & Johnson, 1996). Den tillfälliga positiva självkänslan har således 

kunnat bevaras på ett kontinuerligt sätt med olika self- serving bias. En konceptualisering av 

självkänsla som indikerat en tidigt grundad själv-acceptans och trygghet i självet (Deci & 

Ryan, 1991; Forsman & Johnson, 1996) har antagits kunna ge annorlunda resultat angående 

self-handicapping.  

 

Bakgrunden till denna kontrovers har mest handlat om att självkänsla inte har separerats från 

dess föregångare eller konsekvenser (Johnson & Forsman, 1996). I den social-kognitiva 

traditionen vedertagna uppdelningen i olika former av självkänsla, bland annat då 

dimensioner som” Fysisk självkänsla”, ”Familje självkänsla” och ” Verbal och matematisk 

självkänsla”, har gjort att information och kunskap kring de gemensamma och särskiljande 

teoretiska resonemangen angående självkänsla har fått stå tillbaka (Forsman & Johnson, 

1996). I litteraturen har det funnits indikationer på existensen av grundläggande aspekter av 

självkänslan. Deci och Ryan (1991) har exempelvis påpekat att självet inte ska ses som enbart 

en reflektion av de sociala strukturerna och samspelen som vi ingått i, utan också kan 

hänvisas till en väl rotad ambition att kunna sammanföra och kommunicera mitt eget jag 

med/till andras jag. Dessa former/aspekter har vanligtvis benämnts som genuina eller 

försvarsinriktade. Den försvarsinriktade självkänslan har gått ut på att bli hotad inför faktumet 

att personen i fråga inte haft så god självkänsla som de själva eller andra personer förväntat 

sig att de skulle ha. Viktigt att ha i åtanke här har varit distinktionen mellan den inre och den 

yttre självkänslan. Den inre självkänslan har utgått ifrån hur du upplevt ditt eget värde, oavsett 

vad du presterat och uträttat. Detta har Forsman och Johnson (1996) likställt med den 

genuina/ obetingade självkänslan. Den yttre och förvärvade självkänslan har handlat om vad 

individen fått för respons på sin egen betydelsefullhet av personer i din omgivning, och 

kanske framför allt vilket gensvar personen fått på vad denne presterat och uträttat (Forsman 

& Johnson, 1996).  

 

Rhodewalt (1990) har betonat att self-handicappers med låg självkänsla rent teoriskt skulle 

etablera ursäkter för sin prestation i förväg i större utsträckning än self-handicappers med hög 

självkänsla. Rhodewalt (1990)  har förtydligat detta i och med att self-handicappers med låg 

självkänsla möjligtvis har använt sig av beteenden som indikerat self-handicapping oavsett 

om det förefallit varit tillfällen där deras självkänsla har kunnat hotas. I motsats till detta har 

då Rhodewalt (1990) beskrivit att self-handicappers med hög grad av självkänsla skulle vara 

knutna till att self-handicappa när deras självkänsla var hotad. Samtidigt skulle enligt 

Rhodewalt (1990) de med en hög nivå av self-handicapping lägga ned mindre ansträngning på 

ett svårt prov än de med låg nivå, oavsett vilken nivå deras självkänsla har varit på. Därför har 

det blivit särkilt betydelsefult att också söka individuella skillnader i self-handicapping, 

förutom självkänslan. Däribland skulle det ingå att söka individuella skillnader i self-

handicapping som beroende av personligheten. 
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Self-handicapping och personlighet  
Enligt Digmans (1990) syn påbörjades det teoretiska betraktandet av personlighetsfaktorerna 

samtidigt med en noggrann undersökning av språket som ett sätt att komma närmare 

personlighetsfaktorernas essens, kring 1950-talet. Resultatet av denna kartläggning blev att 

fem personlighetsfaktorer beskrivits som de grundläggande faktorerna i personligheten. Dessa 

fem personlighetsfaktorer har skildrat vad individuella skillnader mellan personer kan tänkas 

bero på. De fem personlighetsfaktorerna som enligt Digman (1990) utmynnade i analysen var 

vänlighet (eng. agreeableness), beroende (eng. dependability), emotionell stabilitet (eng. 

emotional stability / neuroticism) och kultur ( eng. culture). Samtidigt har 

personlighetsmodellerna undan för undan justerats. Digman (1990) har beskrivit att dessa 

omformningar lett till att de fem personlighetsfaktorerna som etablerades var självhävdande           

(eng. assertiveness), älskvärdhet (eng. likeability), emotionalitet (eng. emotionality), 

intelligens (eng. intelligence), och ansvar/ samvetsgrannhet( 

responsibility/conscientiousness). Dessa personlighetsfaktorer påbörjades sedan på 1970-talet 

och 1980-talet också användas i allt större utsträckning för att kunna ge indikationer på vilka 

studenter på grundnivå och advancerad nivå som utbildningsmässigt skulle prestera bäst. 

Dessa fem personlighetsfaktorer vidareutvecklades sedan på 1990-taket av bland annat Costa 

och McCrae (1992) till att bestå av extraversion( eng. extraversion), vänlighet ( eng. 

agreeableness), öppenhet ( eng. openness for experience), neuroticism (neuroticism) och 

samvetsgrannhet (conscientiousness). På 2010-talet har en svensk version av de hittills 

mestadels amerikanskt influerade måtten av dessa personlighetsfaktorer utarbetats av 

Zakrisson (2010). Det har varit denna svenska version av de fem klassiska 

personlighetsfaktorerna som denna studie utgått från. 

 

Kopplingen mellan self-handicapping och personlighetsdragen i femfaktormodellen har 

presenterats i Arkin, Appleman, och Bergers (1980) betoning av att de med låg social ångest 

har särskild benägenhet till self-serving bias.  Arkin et al. (1980) har därtill redogjort för att 

personer med låg social ångest skulle vara mer sannolika att kunna bortse från 

uppmärksamheten i de sociala sammanhangen och utifrån denna modell inte vara lika 

reflekterande över sina egna tillkortakommanden och hur de framställts i dessa sammanhang 

som personer med en hög grad av social ångest.  Personer som inte varit ängsliga i sociala 

situationer var ansvarstagande och har haft motivationen inriktad på att göra färdigt 

arbetsuppgifterna och därigenom inte varit oroliga för att ta initiativ i sociala sammanhang. 

Fortsättningsvis har John och Robins (1993) tagit upp att det vänliga personlighetsdraget med 

sättandet av andra människor i fokus och strävan efter att vara behjälplig följaktligen medfört 

att dessa människor framstått som lämpliga personer för att ta hand om och finnas till hands 

för andra personer. Med andra ord, har dessa personer enligt John och Robins (1993) ett 

socialt patos (i att visa omsorg om de personer som ingått i en social arena, exempelvis på 

arbetsplatsen). Dock så skulle säkerligen dessa vänlighetsinriktade personer utifrån John och 

Robins (1993) inte ha höga nivåer av kontroll, vilket kan kopplas samman med Knee och 

Zuckerman (1998) betraktelser av att personer med en låg nivå av kontroll skulle ägnat sig åt 

self-handicapping i mindre utsträckning.   Vidare har Knee och Zuckerman (1998) visat 

betydelsen av självständighet genom sin tyngd på att självständigheten har varit kopplat till 

koncentrering på förnöjsamhet och utmaningar på arbetsplatsen, vilket skulle betyda att 

människor med hög självständighet tillsammans med en låg grad av kontroll inte skulle self-

handicappa i så stor utsträckning. Detta resonemang från John och Robins (1993) har således 

inte varit giltig för personer med vänlighetsinriktning, i och med att de förmodligen inte haft 

en hög nivå av självständighet på arbetsplatsen.  Därtill har kontrollmekanismen enligt Knee 

och Zuckerman (1998)  utgjorts av individens medvetande om självet i offentliga 

sammanhang och justering av beteenden utifrån yttre omständigheter.  
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Viktigt att påpeka här har varit att denna offentliga medvetenhet om självet, som i Knee och 

Zuckermans (1998) beskrivning av personer med högt kontrollbehov, utifrån Arkins et al.         

( 1980) perspektiv inte implicerat att dessa personer varit ängsliga i sociala situationer. I nästa 

led har self-handicapping också relaterats till att Zuckerman, Kieffer, och Knee (1998) visat 

på en positiv relation mellan self-handicapping och negativa känslor. Zuckerman et al. (1998) 

har därtill redogjort för att dessa negativa känslor har tagit sig uttryck i att dra undan 

situationer som har känts obekväma och varit förknippade med fokus på negativa känslor, så 

som ångest, och att detta undvikande hanteringssätt framför allt använts hos personer som 

self-handicappat i hög grad.  I samband med detta har Ross et al. (2002) undersökning om den 

medierande roll hos self-handicapping i relationen mellan personlighetsfaktorerna neuroticism 

och samvetsgrannhet betydelse. Denna medierande roll hos self-handicapping har visats 

genom att när self-handicapping plockats bort ur analysen av relationen mellan neuroticism 

och det samvetsgranna personlighetsdraget så sjönk korrelationen mellan neuroticism och 

samvetsgrannnhet i hög utsträckning. Dessutom ändrades riktningen på sambandet mellan 

neuroticism och samvetsgrannhet när self-handicapping plockats bort ur analysen. 

Fortsättningsvis har därför Ross et al. (2002)  hävdat att detta inslag gett information om hur 

höga nivåer av neuroticism kunnat leda till låga nivåer av samvetsgrannhet, och vice versa. 

Summan av ovannämnda resonemang från Ross et al. (2002)  har blivit att self-handicapping 

varit relaterad till det samvetsgranna och neurotiska personlighetsdraget i femfaktormodellen.  
 

Förhalande av tiden och personlighet 
Principiellt sett så skulle det gå att länka förhalandet av tiden till Costa och McCrae (1992) 

utarbetning av en skala för självdisciplin. Denna skala för självdisciplinering har varit 

klassificerad som en av underliggande dimensionerna hos samvetsgrannhet .  Efter en 

närmare betraktelse av denna skala så har den visat stora likheter med begreppet förhalandet 

av tiden. Exempel på ett påstående som återfunnits i skalan för samvetsgrannhet och just 

avspeglat självdisciplin var ”Innan jobbet/skolan så fördriver jag tiden och slöar”.  

 

Viktigt att ha i åtanke kan dock vara att personlighetsdraget samvetsgrannhet varit hämtad ur 

ett bredare spektrum, som bland annat inbegripit dimensioner som konformitet, 

impulskontroll, prestation, omsorgsfullhet/varsamhet och tillförlitlighet. Teoretiskt så skulle 

också förhalandet av tiden kunna vara en aspekt av det neurotiska personlighetsdraget. 

Argumentationen som har lyfts fram i Steel (2007) för denna koppling har varit att människor 

som varit förhalare av tiden oroat sig mycket och varit ängsliga i större utsträckning än 

personer som inte varit förhalare av tiden. Detta har sannolikt betytt att oron och ängslan även 

har gällt för förväntade saker.  Den teoretiska kopplingen mellan neuroticism och förhalande 

av tiden har alltså gått via en irrationell ängslan och oro som har kunnat leda till en 

uppskjutning av större och mindre åtaganden (Steel, 2007).  Det neurotiska 

personlighetsdraget har också varit förknippat med låg självkänsla. Emellertid så har Steel 

(2007) argumenterat för att självkänslan har visats ha en direkt koppling till vad förhalandet 

av tiden inneburit, utan inblandning av oron för att misslyckas. Vidare har inte 

personlighetsdraget öppenhet visat något statistiskt signifikant samband med förhalandet av 

tiden (Steel, 2007). Detta icke-samband har stämt väl överens med de teoretiska 

utgångspunkterna och antagandena om kopplingen mellan personlighetsdragen och 

förhalandet av tiden. Det har således funnits indikationer på att förhalandet av tiden teoretiskt 

sett varit relaterat till personlighetsdragen samvetsgrannhet och neuroticism.  
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Sammanfattningsvis har Lay et al. (1992) pekat på att self-handicapping förefallit vara 

relaterad till ett uppskjutande och etablerandet av ursäkter för eventuell bristfälliga 

arbetsprestationer som riskerat att utmana självkänslan. Förhalande av tiden har däremot av 

Burka och Yuen (1983) relaterats till hur pass självständig arbetsuppgiften var. Enligt dessa 

resonemang kan det vara viktigt att påpeka att bassjälvkänslan borde vara starkare prediktor 

av self-handicapping än förhalande av tiden, i negativ riktning. Detta har då betytt att 

deltagare som skattat låga värden på bassjälvkänslan i högre utsträckning skulle medföra höga 

värden gällande self-handicapping än förhalaande av tiden. Vad gäller personlighetsfaktorerna 

så har både neuroticism och samvetsgrannhet enligt betraktelserna från både Ross et al. 

(1992) och Steel (2007) förefallit varit starkast prediktorer av både self-handicapping och 

förhalande av tiden av personlighetsfaktorerna.      

  

Syfte och hypoteser 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att undersöka om och i hur stor utsträckning 

personlighetsfaktorerna neuroticism och samvetsgrannhet samt bassjälvkänslan predicerar 

self-handicapping och förhalande av tiden.  
 

Hypotes 1 var att neuroticism och samvetsgrannhet predicera self-handicapping och 

förhalande av tiden i störst utsträckning av personlighetsfaktorerna. 

 

Hypotes 2 var att bassjälvkänsla förväntades korrelera negativt med self-handicapping och 

därmed predicera self-handicapping i negativ riktning. Bassjälvkänslan förväntades inte vara 

lika starkt negativt korrelerad med förhalande av tiden, och därmed förväntades inte 

bassjälvkänslan predicera förhalande av tiden i lika stor utsträckning som self-handicapping.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  
Deltagare var 105 psykologistudenter på olika nivåer från Stockholms universitet och 

Mälardalens högskola. Av dessa var 20 män och 85 kvinnor i åldrarna 19 – 51 (m=25. 83; s = 

7,08). Sex av deltagarna hade inte angett sin ålder. Ingen ersättning utgick till 

undersökningsdeltagarna. 

 

Material 
 Self-handicapping mättes via The Self-handicapping Scale (Rhodewalt, 1990). På grund av 

snarlika påståenden och för att hålla ned antalet påståenden för undersökningsdeltagarnas 

skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så togs 7 st påståenden bort från den ursprungliga 

skalan. Dessa påståenden som plockades bort var bland annat ” Jag känner mig under 

vattenytan oftare än de flesta andra”,” Jag ger efter för god mat och dryck mer än jag borde” , 

”Någon dag så kanske jag får ihop allting”,” Generellt sett avskyr  jag att vara i någon annan 

form  än i min allra  bästa”. Mätinstrumentet bestod av 18 påståenden angående om 

deltagarna skulle agera i situationer där de har ställts inför olika former av prestationer.   

Mätinstrumentet innehöll påståenden som ”Jag blir lätt distraherad av ljud eller mina egna 

kreativa tankar när jag försöker läsa”, ”Innan jag anmäler mig till en kurs eller engagerar mig 

i någon betydelsefull aktivitet, ser jag till att vara väl förberedd eller ha rätt 

bakgrundsinformation”. Skalan har visat god validitet och reliabilitet både när det gäller 

intern konsistens och stabilitet över tid (Rhodewalt, 1990). Cronbachs Alpha i denna studie 

var.62. 
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 Förhalande av tiden mättes via The Adult Inventory of Procrastination (AIP). Detta mått 

framställdes av McCown och Johnson (1989) och bearbetades av Ferrari, Johnson och 

McCown (1995). Måttet reflekterade benägenheten att skjuta upp påbörjandet och 

slutförandet av uppgifter. Skalan förkortades från 15 till 11 påståenden. På grund av snarlika 

påståenden och för att hålla ned antalet påståenden för undersökningsdeltagarnas skull och 

därigenom öka svarsfrekvensen, så togs 3 påståenden bort innan enkätutdelningen. 

Påståenden som togs bort var ” Jag känner att jag oftast är ute i det senaste laget mot vad jag 

skulle vilja”, ”Om någon skulle hålla en kurs om hur du får saker gjorda i tid, så skulle jag 

delta”, ”Jag kommer på mig själv med att tiden rusar iväg för mig ”. Eftersom att Cronbachs 

Alpha i denna studie höjdes när påståendet” Jag är mer punktlig än de flesta människor jag 

känner” plockades detta påstående bort efter att enkätinsamlandet skett.. Exempel av 

påståenden som ingick i skalan var ” Att skjuta upp saker till sista minuten har kostat mig 

pengar under det senaste året”,” Jag kommer i tid till de flesta möten jag har ”.  Skalan har 

visats ha god validitet och hög reliabilitet (Ferrari et al., 1995). Cronbachs Alpha  i denna 

studie var .82. 

 

Bassjälvkänslan mättes via The Basic Self-esteem Scale (Forsman & Johnson, 1996).  På 

grund av snarlika påståenden och för att hålla ned antalet påståenden för 

undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så togs 2 påståenden bort 

innan enkätutdelningen. De påståenden som plockades bort var ” Jag känner mig aldrig 

underlägsen folk jag känner”,” Jag tycker ibland att jag är alldeles värdelös” Mätinstrumentet 

var en kortform som således bestod av 10 påståenden.  Dessa påståenden som ingick i skalan 

var av karaktären ”Jag känner mig positiv och optimistisk om livet i största allmänhet”, ”Jag 

känner mig avspänd tillsammans med andra människor”. Den korta versionen har visat prov 

på validitet och hög reliabilitet (Johnson, 1997). Cronbachs Alpha i denna studie var  .73. 

 

De oberoende personlighetsfaktorerna som användes i studien mättes med The Big Five 

Inventory Model (Zakrisson,2010).   På grund av snarlika påståenden och för att hålla ned 

antalet påståenden för undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så 

togs  4  påståenden bort innan enkätutdelningen.  Påståenden som togs bort var ” Jag startar i 

mångt och mycket gräl med andra, ”  Jag har en förlåtande läggning ”, ” Jag kan vara kall och 

distanserad ”,” Jag är omtänksam och vänlig mot i stort sett alla”. Respektive 

personlighetsfaktor bestod av fem stycken påståenden vardera. Påståenden som indikerade 

dimensionen Vänlighet var exempelvis ”Jag är i stor utsträckning hjälpsam och osjälvisk mot 

andra”,” Jag är i allmänhet tillitsfull”.   Cronbachs Alphai denna studie var .63.                                     

På grund av snarlika påståenden och för att hålla ned antalet påståenden för 

undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så togs 4 påståenden bort 

innan enkätutdelningen.   Påståenden som togs bort i den samvetsgranna dimensionen var ” 

Jag gör mitt jobb/skolarbete grundligt”, ”Allt som oftast framhärdar jag tills uppgiften är 

slutförd”  ,” Jag gör saker effektivt ”,  ”Jag blir lätt distraherad”. Påståenden i dimensionen 

Samvetsgrannhet var exempelvis ”Jag är pålitlig i arbetet/skolarbetet”, ” Jag tenderar att vara 

oorganiserad”.   Cronbachs Alpha  i denna studie var .74.På grund av snarlika påståenden och 

för att hålla ned antalet påståenden för undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka 

svarsfrekvensen, så togs 3 påståenden bort innan enkätutdelningen. Påståenden som togs bort 

i den neurotiska dimensionen var ” Jag kan vara lynnig och varierad i humöret” , ” Jag blir lätt 

nervös”, ” Jag förblir lugn i spända situationer”.  Påståendena i faktorn neuroticism var” Jag 

är en person som vanligtvis känner mig deprimerad, nere”,  ”Jag är känslomässigt stabil, 

lyckas generellt sett undvika att brusa upp så lätt”. Cronbachs Alpha i denna studie var  .80. 
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På grund av snarlika påståenden och för att hålla ned antalet påståenden för 

undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så togs 3 påståenden bort 

innan enkätutdelningen. Påståenden som togs bort i den extraverta dimensionen var ” Jag 

sprider mycket entusiasm”, ” Jag har en självhävdande personlighet”, Jag är en reserverad 

person”.     Påståendena i den extraverta dimensionen har exempelvis varit ” Jag upplever mig 

själv som en pratsam person”, ” Jag är full av energi”, ” Jag tenderar att vara tystlåten”. 

Cronbachs Alpha i denna studie var .86.På grund av snarlika påståenden och för att hålla ned 

antalet påståenden för undersökningsdeltagarnas skull och därigenom öka svarsfrekvensen, så 

togs 4 påståenden bort innan enkätutdelningen. Påståendena som togs bort i den öppna 

personlighetsdimensionen var” Jag är en originell person som kommer med nya idéer”, ”Jag 

har en utvecklad smak för konst, musik och litteratur”, ” Jag har livlig fantasi", ” Jag tycker 

om att reflektera och leka med idéer ”. Påståendena för dimensionen Öppenhet var till 

exempel ”Jag är nyfiken på många olika saker”, ”Jag är sinnrik och en djup tänkare”, ”Jag är 

uppfinningsrik”. Cronbachs Alpha i denna studie var .69 

 

Alla påståenden i skalorna i studien skattades via en femgradig Likertskala som varierade från 

graden 1 (Stämmer inte alls) till graden 5 (Stämmer helt). Höga värden på skalorna indikerade 

en hög nivå av respektive egenskap. Dock var vissa påståenden omvänt formulerade, så att för 

dessa påståenden gjordes en justering för motsatt riktning. Skalorna för self-handicappping 

och för förhalande av tiden översattes av uppsatsförfattaren från engelska till svenska och 

sedan tillbaka till engelska. 

  

Procedur 
Deltagarna rekryterades i huvudsak via anslag på Psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Studiens syfte presenterades kortfattat i anslaget. För rekrytering av 

undersökningsdeltagare på Mälardalens högskola skedde kontakt med deltagarna via e-post 

med de kursansvariga lärarna på kurserna. I e-post korrespondensen bifogades också själva 

enkäten för de kuransvariga lärarna att betrakta innan de beslutat sig för eventuell utdelning. 

När datum, tid och plats bestämts presenterades studiens syfte. Båda studentgrupperna 

informerades om de forskningsetiska riktlinjerna för studenterna vid datainsamlingstillfället. 

Eftersom deltagarna vid Mälardalens högskola inte själva anmälde sig till 

enkätundersökningen, betonades det särskilt att enkätbesvarandet var frivilligt. Vid 

insamlingstillfällenas slut erbjöds deltagarna möjlighet att kunna ställa eventuella frågor om 

enkäten till undersökningsledaren. 
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Resultat 

 
Resultaten analyserades i två steg: Först beräknades korrelationer mellan studiens alla 

variabler. Sedan genomfördes två regressionsanalyser för att testa personlighetsfaktorerna och 

bassjälvkänslan som prediktorer av self-handicapping och förhalande av tiden. En översikt av 

Pearsonkorrelationer mellan alla variabler samt medelvärden och standardavvikelser återfinns 

i Tabell 1.  

 

 
 

En multipel regressionsanalys genomfördes för att se vilka av personlighetsvariablerna och 

bassjälvkänsla som var starkast prediktor av förhalande av tiden. Regressionen var 

signifikant,  F=18.52, p= <.001.  Tabell 2 visar att personlighetsdraget samvetsgrannhet var 

starkast prediktor av förhalande av tiden. Personlighetsdraget öppenhet visade sig vara näst 

starkast  prediktor av förhalande av tiden. Övriga variabler var inte signifikanta prediktorer. 

Metoden som användes var Enter.  

 

 
 

Tabell 1

Pearsonkorrelationer mellan alla variabler och deskriptiv statistik

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m s

1. Bassjälvkänsla 3.62 0.58

2. Selfhandicapping  -.39** 2.69 0.38

3. Förhalande av tiden  -.14 .55** 2.45 0.71

4. Extraversion  .37**  -.14  .09 3.48 0.88

5. Vänlighet  .30**  -.18  -.06 .28** 3.90 0.53

6. Neuroticism  -.58** .29** .16  -.24**  -.26** 2.85 0.86

7.Öppenhet .29**  -.06 .25* .27** .30**  .23* 3.68 0.71

8. Samvete .28**  -.57**  -.65** .02 .30**  -.27* .10 3.73 0.73

9. Kön  -.16  -21* .13 .09  -.06 .19  -.05 .15 - -

10.Ålder .31**  -.22* .03 .11 .14  -.22* .25* .16 .10 25.83 7.08

*p<.05, **p<.01. Skalorna varierade från graden 1( Stämmer inte alls) till graden 5 (Stämmer helt). 

Tabell 2

Personlighetsfaktorerna samt bassjälvkänslan predicering av förhalande av tiden

Variabel Modell 1b* 95%   CI

Bassjälvkänsla  -.08 [-.32,   .13]

Extraversion .04 [-.09,   .16]

Vänlighet .07 [-.12,   .31]

Neuroticism .02 [-.13,   .16]

Öppenhet .29** [ .14,   .44]

Samvete  -.69** [-.81, -.52]

R
2

.53

Adj R
2

.50

*p<.05, **p<.01
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Som framgår av Tabell 2 så var samvetsgrannhet negativt korrelerad med förhalande av tiden. 

Detta innebär att de personer som laddade högt på personlighetsfaktorn samvetsgrannhet i hög 

utsträckning var de personer som laddade lågt på förhalande av tiden. Personlighetsdraget 

öppenhet var positivt korrelerad med förhalande av tiden. Detta innebär i sin tur att de 

personer som laddade högt på personlighetsfaktorn öppenhet också var de personer som 

laddade högt på förhalande av tiden. De personer som var samvetsgranna har enligt Tabell 2 

förefallit varit mindre benägna till att förhala tiden, medan de personer som var öppna i stor 

utsträckning har förefallit varit benägna till att förhala tiden.   

 

En ytterligare multipel regressionsanalys genomfördes för att se vilka av 

personlighetsvariablerna och bassjälvkänsla som var starkaste prediktor av self-handicapping 

Regressionen var signifikant, F=11.25, p= <.001. Tabell 3 visar att personlighetsdraget 

samvetsgrannhet visade sig vara starkast prediktor av self-handicapping.  Bassjälvkänslan 

visade sig vara näst starkast prediktor av self-handicapping.   Övriga variabler var inte 

signifikanta prediktorer. Metoden som användes var Enter.  

 

 
 

Som framgår av Tabell 3 så var personlighetsfaktorn samvetsgrannhet negativt korrelerad 

med self-handicapping. Detta innebär att de personer som laddade högt på personlighetsdraget 

samvetsgrannhet var de personer som i hög utsträckning laddade lågt på self-handicapping. 

Bassjälvkänslan var negativt korrelerad med self-handicapping. Detta innebär således att de 

personer som personer som laddade lågt på bassjälvkänslan var de personer som i hög 

utsträckning laddade högt på self-handicapping. De samvetsgranna personerna har alltså 

förefallit self-handicappa i mindre utsträckning, medan de personer som indikerade en låg 

bassjälvkänsla skulle self-handicappa i högre grad. 

 

  Diskussion 

 
Syftet med det föreliggande arbetet var att studera i vilken utsträckning olika 

personlighetsvariabler (enligt femfaktormodellen) och bassjälvkänsla predicerar self-

handicapping och förhalande av tiden. Resultaten av regressionsanalyserna visade att grad av 

förhalande av tiden starkast prediceras av samvetsgrannhet och även signifikant, fast svagare, 

av faktorn öppenhet.  

Tabell 3

Personlighetsfaktorerna samt bassjälvkänslan predicering av self-handicapping

Variabel Modell 1b* 95%   CI

Bassjälvkänsla  -.25* [-.30,  -.03]

Extraversion  -.08 [-.11,   .04]

Vänlighet .05 [-.09,   .17]

Neuroticism .02 [-.08,   .09]

Öppenhet .05 [ -.06,  .11]

Samvete  -.53** [-.36, -.19]

R
2

.41

Adj R
2

.37

*p<.05, **p<.01
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Personer med en låg grad av personlighetsdraget samvetesgrannhet skulle då i större 

utsträckning förhala tiden än personer med en hög grad av personlighetsdraget 

samvetsgrannhet. Varken basjälvkänsla och neuroticism eller andra personlighetsvariabler var 

signifikanta prediktorer av förhalande av tiden. Analyserna visade vidare att grad av self-

handicapping starkast predicerades av samvetsgrannhet och signifikant, i mindre grad, av 

bassjälvkänsla I båda dessa fall var korrelationen negativ, vilket har inneburit att personer 

med en låg grad av samvetsgrannhet i större utsträckning skulle self-handicappa än de med en 

hög grad av samvetsgrannhet. 

 

Samma riktning på korrelationen har gällt för bassjälvkänslan, där resultatet från denna studie 

indikerar att personer med låg grad av bassjälvkänsla skulle self-handicappa i större 

utsträckning än personer med högre grad av bassjälvkänsla. Övriga personlighetsvariabler var 

inte signifikanta prediktorer av self-handicapping i den här studien. Dessa resultat gav delvis 

stöd åt hypotes 1 där antagandet var att både samvetsgrannhet och neuroticism skulle 

predicera både self-handicapping och förhalande av tiden. Det var oväntat att öppenhet som 

avspeglade nyfikenhet och kreativitet predicerade hög grad av förhalande av tiden, eftersom 

att vara nyfiken har inneburit en tendens till att vilja prova nya saker och att vara initiativrik, 

vilket enligt Steel  ( 2007) resonemang inte teoretiskt skulle höra samman med förhalande av 

tiden. 

 

Att hög bassjälvkänsla predicerade låg grad av self-handicapping men inte förhalande av tiden 

var i enlighet med hypotes 2. Däremot var riktningen en annan än i tidigare studier där oftast 

global självkänsla tillämpats. Neuroticism som i enlighet med tidigare forskning och teori 

(Ross et al., 2002; Steel, 2007) antogs vara en viktig faktor i utövandet av både self-

handicapping och förhalandet av tiden predicerar varken någon av dessa variabler i den 

föreliggande studien. Att samvetsgrannhet predicerar låg användning av både self-

handicapping och förhalande av tiden har gått emot Knee och Zuckermans (1998) 

tankegångar om att personer med hög självständighet och låg kontroll skulle använda self-

handicapping i mindre utsträckning. Denna studies resultat tyder med andra ord på exakt 

motsatt scenario angående personlighetsdraget samvetsgrannhet och self-handicapping.  

 

Här kan det dock vara på sin plats att påpeka att Knee och Zuckermans (1998) betraktelse av 

den låga kontrollens betydelse för self-handicapping utarbetats i kombination med att det rått 

hög självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna. Därför kan denna studies resultat ha 

uppkommit genom att den höga självständigheten i exempelvis arbetsuppgifterna inte 

inbegripits i de skalorna som använts i det här sammanhanget. Vidare föranleder detta ett 

resonemang kring Knee och Zuckerman (1998) resultat att kombinationen hög självständighet 

och låg kontroll i arbetsuppgifterna skulle kunna bero på den höga självständigheten och inte i 

så hög utsträckning vara relaterat till den låga kontrollen.  Dock måste först och främst den 

föreliggande studien replikeras för att undersöka den höga självständighetens eventuella 

medierande roll i förhållande till kontroll av arbetsuppgifterna, och self-handicapping.  

 

Gällande Arkin et al.( 1980) resultat om att de med låg social ångest skulle self-handicappa i 

och använda sig av self – serving bias i större utsträckning än personer med hög grad av 

social ångest, så får denna studie svårt att uttala sig om denna koppling kan vara giltig även i 

detta sammanhang. Denna svårighet består i att denna studie inte fullt ut har inbegripit något 

mått på social ångest.  
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Denna studie undersöker en övergripande upplevelse av ängslan och nervositet i 

personlighetsdraget neuroticism, medan den sociala ångesten hos Arkin et al. (1980) har 

utgått från ett tänkande av att vara mer specifikt relaterat till just hur de sociala 

sammanhangen har upplevts av personerna i fråga. Således återstår det att se om 

personlighetsdraget samvetsgrannhet i sin tur är kopplat till en låg nivå av social ångest eller 

till en hög nivå av social ångest, för att kunna dra några slutsatser om Arkin et al. (1980) 

betoning på den låga sociala ångestens koppling till self-handicapping och till self-serving 

bias .  

 

Så här långt tyder denna studies resultat på att de samvetsgranna personerna i mångt och 

mycket skulle self - handicappa mindre än de personer som inte förfaller vara samvetsgranna . 

Rent teoretiskt skulle faktiskt personlighetsdraget samvetsgrannhet utifrån Steels (2007) 

resonemang kunna vara relaterat till en låg grad av social ångest eftersom att det handlat om 

impulskontroll. Därtill skulle personlighetsdraget samvetsgrannhet enligt Steels (2007) 

betraktelser också vara relaterat till en hög grad av social ångest eftersom det rört sig om 

konformitet. 

 

I och med att Steel (2007) inte predicerade riktningen på kopplingen mellan 

personlighetsdraget samvetsgrannhet och förhalande av tiden, så blir slutsatsen att denna 

studie bekräftar kopplingen mellan personlighetsdraget samvetsgrannhet och förhalande av 

tiden, och därtill lägger till information om att riktningen på detta samband förefaller vara 

negativ.  Eftersom Steel (2007) har menat att personlighetsdraget samvetsgrannhet i sin tur 

har underliggande dimensioner såsom impulskontroll så kan de aktuella resultaten studies 

resultat antyda att förhalande av tiden egentligen inte utgjorts av personlighetsdraget 

samvetsgrannhet. Istället kan då förhalande av tiden vara sammankopplad med 

samvetsgrannhetens underliggande aspekter, så som impulskontroll, vilket i huvudsak utgjort 

sambandet mellan samvetsgrannhet och förhalande av tiden. Därför har det varit viktigt att 

också undersöka de underliggande aspekterna av samvetsgrannhet och dess inbördes relation 

med förhalande av tiden. De aktuella resultaten kan därtill tolkas så att personer som är 

samvetsgranna inte skulle använda sig av varken self-handicapping och förhalande av tiden, 

eftersom de skulle vara angelägna om att exempelvis avstå från att hålla en presentation om 

de inte bedömer att deras prestation skulle vara god nog. Dessa personers icke-användning av 

både self-handicapping och förhalande av tiden skulle enligt John och Robins (1993) 

resonemang då vara kopplat till deras höga grad av ansvarskänsla. Vidare tolkning skulle då 

vara att de samvetsgranna personerna har väl etablerade bedömningar av sin egen kompetens 

under själva lärandeprocessen och fasen när presentationen ska skissas upp, så att de på grund 

av dessa väl fungerande bedömningar av sin kompetens hinner förhindra ett eventuellt 

misslyckande. Därför skulle således beslutsprocesser som används av samvetsgranna 

individer inbegripas i reflektioner om vilka kognitiva processer som ligger bakom förhalande 

av tiden. Denna bredd i det samvetsgranna personlighetsdraget som Steel (2007) har redovisat 

kan i denna studie innebära att det samvetsgranna personlighetsdraget inbegriper 

underliggande aspekter som har med det neurotiska personlighetsdraget att göra. Detta 

betyder att det neurotiska personlighetsdragets relation med self - handicapping och 

förhalande av tiden inte kommer till uttryck i denna studie, utan döljs av det samvetsgranna 

personlighetsdragets medierande roll i det här sammanhanget. På grund av denna eventuella 

medierande roll hos det samvetsgranna personlighetsdraget så har det inneburit att varken 

Zuckermans et al. (1998) och Ross et al. (2002) betraktelser om det neurotiska 

personlighetsdragets relation till self - handicapping och Steels (2007) beskrivning av det 

neurotiska personlighetsdraget koppling till förhalande av tiden kan förkastas.         
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Personlighetsdraget neuroticism predicerar varken self-handicapping eller förhalande av tiden 

i denna studie. Vad gäller förhalande av tiden, så det kan tänkas bero på att ett inslag av 

neuroticism finns inbakat i personlighetsdraget öppenhet och dess koppling till förhalande av 

tiden. Med Steel (2007) betraktelse av förhalande av tiden, så skulle de öppna personernas 

nyfikenhet kunna innebära oro och ängslan för att inte ha fått all tillgänglig information 

tillhanda innan de utför en arbetsprestation. Öppna personer kan enligt John och Robins 

(1993) föreställa sig fler olika former av att presentera en uppgift på. Då skulle dessa personer 

möjligtvis också vara ambivalenta och ängsliga kring att låsa sig för ett specifikt uttryck och 

sätt att presentera uppgiften på. Det öppna personlighetsdraget kan därför i viss mån ha en 

medierande roll i relationen mellan det neurotiska personlighetsdraget och förhalande av 

tiden. Detta borde studeras vidare i framtida studier. 

 

Att låg bassjälvkänsla predicerar hög grad av self-handicapping indikerar att Tice och 

Baumeisters (1990)  och Harris et al. (1986) betoning på att personer med hög självkänsla 

använt self-handicapping i större utsträckning än personer med låg självkänsla inte har 

validerats i denna studie. Utgångspunkterna för dessa resonemang har varit att de med hög 

grad av självkänsla skulle känna sig mer obekväma och ovana i situationer där deras 

arbetsprestation riskerat att misslyckas, och därför förberett sig för detta eventuella 

misslyckande genom self-handicapping. Med anledning av denna studie kan det understrykas 

att Tice och Baumeisters (1990) och Harris et al. (1986)  formuleringar med hög självkänsla 

kanske egentligen inte handlat om en hög bassjälvkänsla utan positiv självbild som inte alltid 

överensstämt med god självkänsla. Istället kan dessa personers self-handicapping ha handlat 

om en förvärvad självkänsla likt den som Forsman och Johnson (1996) talat om. Vidare har 

Forsman och Johnson (1996) betonat att personer med hög förvärvad självkänsla kan ha en 

låg bassjälvkänsla, och att självkänslan som härstammat från yttre källor (den förvärvade) har 

kunnat vara hög men bräcklig.  

 

 Att förhalande av tiden i denna studie inte hänger samman med bassjälvkänslan stämmer väl 

överens med resonemanget av Burka och Yuen (1983). Burka och Yuens (1983) tankegångar 

har följaktligen gått ut på att förhalare av tiden inte enbart skjutit upp händelser som varit 

förknippade med att utmana självkänslan. Emellertid måste en praktisk övning i form av 

arbetsuppgifter som utförts självständigt respektive osjälvständigt till för att Burka och Yuens 

(1983) betoning på andra betydelsefulla aspekter för förhalande av tiden än självkänslan ska 

vara giltig, även i denna studie. 

 

Metodologiska reflektioner 
Den interna validiteten i studien förstärks av att undersökningsdeltagarna är relativt många, 

vilket i en förlängning också influerar den statistiska validiteten i positiv riktning. Att 

genomföra regressionsanalyser med kontinuerliga variabler har också bidragit till den interna 

validiteten och kanske framför allt till den statistiska validiteten. Emellertid kan den externa 

validiteten i studien påverkas i negativ riktning av den ojämna könsfördelningen och att 

endast studenter undersöktes. En ytterligare styrka angående studiens validitet är att skalorna 

har hög reliabilitet.  

 

En metodologisk betänklighet i studien kan vara att skalorna förkortats, vilket rent teoretiskt 

kan ha haft konsekvenser på validiteten och reliabiliteten i studien på ett negativt sätt. Denna 

negativa konsekvens beror då till stor del på att väsentliga pusselbitar av fenomen som 

undersökts kan ha missats, vilket dels påverkar den interna validiteten och i en förlängning 

också den externa validiteten. Den externa validiteten påverkas då i och med att det blir 

svårare att kunna uttala sig om till vilka populationer som dessa resultat kan generaliseras till. 
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Samtidigt så kan denna eventuella brist i studien åtminstone i viss mån vägas upp av att 

skalorna även med de förkortade versionerna har haft relativt hög reliabilitet och interna 

konsistens. Detta skulle då tyda på att rent praktiskt och i detta avseende så avspeglar skalorna 

som används i denna studie ändå samma fenomen och begrepp, vilket betyder att förkortandet 

av skalorna inte är av så stor praktisk vikt. 

 

Vad angår begränsningar i metoden kan resultatens giltighet påverkas av att antalet 

prediktorer är stort i proportion till antalet deltagare. Även viss risk för kolinjäritet( eng. 

multicolinearity) i regressionsanalyserna kan förekomma eftersom de oberoende variablerna 

har signifikanta samband med varandra. Inga kausala slutsatser mellan variablerna kan dras på 

grund av tvärsnittdesignen. I framtida studier skulle experimentella och eventuellt 

longitudinella upplägg kunna ge mer förklarande resultat på området.  
 

Förslag på vidare forskning 
I och med att denna studie inte föranleder kausala slutledningar kan det vara av värde att 

arbeta utifrån experimentella designer, som Wood et al. (1999) och Arkin et al. (1980) har 

gjort.  Från detta perspektiv så skulle då både bassjälvkänslan och den förvärvade formen av 

självkänslan som Forsman och Johnson (1996)  beskrivit användas i dessa experimentella 

studier för att kunna vidareutveckla de teoretiska perspektiven på självkänslans roll i self-

handicapping. Dessutom skulle en vidareutveckling av de teoretiska resonemangen kring self-

handicapping kunna involvera (Berzonsky, 1992; Brown & Marshall, 2001, Lay et al., 1992) 

att se om self-handicapping möjligtvis samvarierar med fenomen som inlärd hjälplöshet, 

utifrån betraktelserna av self- handicapping som en medveten strategi. Beträffande förhalande 

av tiden och personlighetsdraget öppenhet så skulle ny information kring dessa variabler 

kunna erbjudas i en redogörelse av om och i så fall hur förhalande av tiden och 

personlighetsdraget samvetsgrannhet samvarierar med exempelvis bedömningarna av ens 

kunskap under ett inlärningsmoment av ny information. Vidare, som Steel (2007) nämnt, var 

förhalande av tiden också relaterat till self-efficacy. I kommande studier kan mer 

förklaringsvärde erbjudas om denna egenskap inkluderas. Med tanke på att Chu och Choi 

(2005) indikerat att det funnits positiva aspekter av förhalande av tiden, så skulle denna 

studies resultat med öppna personer som förhalare av tiden, ge upphov till resonemang kring 

om det är så att dessa öppna personer och deras förhalande av tiden kan vara positivt 

korrelerat med inställning, och deras prestationer på olika typer av arenor. Detta skulle då i så 

fall gå stick i stäv med de negativa aspekterna av förhalande av tiden som Steel (2007) 

betonat.    
  

Referenser 
 

 

Akerlof, G.A.(1991). Procrastination and obedience. American Economic Review, 81, 1-19. 

 

Arkin, R.M., Appelman, A.J., & Berger, J.M.(1980). Social anxiety, self-presentation and the self-serving bias in 

causal attribution. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 23-35. 

 

Berglas, S., & Jones, E.E. (1978a). Control of Attributions about the Self Through Self-handicapping Strategies: 

The appeal of alcohol and the role of underachievement. Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 200-206. 

 

Berglas, S., & Jones, E.E. (1978b). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent 

success.  Journal of Personality and Social Psychology, 36, 405-417. 

 

Berzonsky, M.D. (1992).  Identity styles and coping strategies. Journal of Personality, 60, 771-788. 

 



19 
 

Brown, J.D., &  Marshall, M.A.(2001). Great expectations: Optimism and pessimism in achievement settings. In 

E.C.Chang( Ed.). Optimism and pessimism : Implications for theory, research , and practice ( pp. 239-255). 

Washington , DC: American Psychological Association.  

 

Burka, J.B., & Yuen, L.M.(1983). Procrastination. Reading, MA: Addison-Wesley. 

 

Campbell, K.W.,& Sedikides, C. (1999). Self-threat magnifies the self-serving bias: A meta-analytic integration. 

Review of General Psychology, 3, 23-43.  

 

Chu, A.C.H., & Choi, J.N.(2005). Rethinking procrastination. Positive effects of “active” procrastination 

behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 14, 246-264. 

 

Costa, P.T.,JR.,& McCrae, R.R.(1992). The NEO Personality Inventory –Revisited. Odessa, FL: Psychological 

Assessment Resources. 

 

Digman, J.M.(1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 

41, 417-440. 

 

Deci, E.L., & Ryan, R.M.(1991). A motivational approach to self: Integration in personality. Manuscript 

submitted for publication, University of Rochester. 

 

Ferrari, J.R., Johnson , J.L., & McCown, W.G.(1995). Procrastination and task-avoidance: Theory, research 

and treatment. New York: Plenum Press. 

 

Forsman, L., & Johnson, M.(1996).Dimensionality and validity of two scales measuring different aspects of self-

esteem. Scandinavian Journal of Psychology, 37,1-15.  

 

Harris, R.N., Snyder, C.R., Higgins, R.L., & Schrag, J.L.(1986). Enhancing the prediction of self-handicapping. 

Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1191-1199. 

 

Hirt, E.R., Deppe, R.K., & Gordon, L.J (1991). Self-reported versus behavorial self-handicapping: Empirical 

evidence for a theoretical distinction. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 981-991. 

 

John, O.P., & Robins, R.W.(1993). Determinants of interjudge agreement on personality traits : The Big Five 

domains, observability, evaluativeness and the unique perspectives of the self. Journal of Personality, 61, 521-

543. 

 

Johnson, M. (1997) . On the dynamics of self-esteem ( Avhandling). Psykologiska avdelningen , Stockholms 

universitet. 

 

Knee, C.R.,& Zuckerman, M.(1998). A non-defensive personality: Autonomy and control as moderators of 

defensive coping and self-handicapping. Journal of Research in Personality, 32, 115-130. 

 

Lay, C.H.(1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-

495. 

 

Lay, C.H.(1987). A modal profile analysis of procrastinators: A search of types. Personality and Individual 

Differences, 8, 705-714. 

  

Lay, C.H., Knish, S., & Zanatta, R.(1992). Self-handicappers and procrastinators: A comparison of their practice 

behavior prior to an evaluation. Journal of Research in Personality,26, 242-257. 

 

McCown, W., & Johnson, J. (1989). Validation of the Adult Inventory of Procrastination. Paper presented at the 

97
th

 Annual Convention of the American Psychologist Association, New Orleans, LA. 

 

Rhodewalt, F. (1990). Self-handicappers: Individual differences in the preference for anticipatory, self-protective 

acts. In R. Higgins., C.R Snyder., & Berglas, S. (Eds.), Selfhandicapping: The paradox that isn’t (pp.69-104) . 

New York: Plenum Press. 

 



20 
 

Robins, R.W., Hendin, H.M., & Trezniewski, K.H.(2001).  Measuring global self-esteem: Construct validity of a 

single –item measure and the Rosenberg self-esteem scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 27,151-

161. 

 

Ross, S.R., Canada, K.E., & Rausch, M.R.(2002). Self-handicapping and the five factor model of personality: 

mediation between neuroticism and conscientiousness. Journal of Personality and Individual Differences, 32, 

1173-1184. 

 

Steel, P.( 2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of the quintessential self-

regulatory failure.  Psychological Bulletin, 133, 65-94. 

 

Tice, D., & Baumeister, R.(1990). Self-esteem, self-handicapping and self-presentation: The strategy of 

inadequate practice. Journal of Personality, 58 ,443-464. 

 

Wood, J.W., Giordano-Beech, M.,& Duchame, M.J.(1999). Compensating for failure through social comparison. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1370-1388.  

  

Zakrisson, I.(2010). Big Five Inventory (BFI): Utprövning för svenska förhållanden. Samhällsvetenskapliga 

rapporter från Mittuniversitet; Avdelningen för psykologi. 

 
Zuckerman, M.,  Kieffer, S.C., & Knee, C.R. (1998). Consequences of self-handicapping: Effects of coping, 

academic performance and adjustment.  Journal of Personality and Social Psychology,74, 1619-1628.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Appendix A 

 

 

Self-esteem have been negatively linked to self-handicapping and 

procrastination. Self-handicapping and procrastination have also been linked 

to the traits of neuroticism and conscientiousness in the five factor model of 

personality. However, previous studies have not investigated whether self-

esteem and the traits of the personality predict self-handicapping and 

procrastination to the same extent. This was the purpose of this study. A 

questionnaire was distributed to students in the field of psychology at 

Stockholm university and Mälardalens university. Established 

measurements were used; The Big Five Inventory Model (Zakrisson, 2010) 

and The Basic Self-esteem scale (Forsman and Johnson, 1996). The results 

indicated that the trait of conscientiousness was the strongest predictor of 

self-handicapping and procrastination. The second strongest predictor of 

self-handicapping was basic self-esteem, whereas the second strongest 

predictor of procrastination was openness. This study showed the 

importance of investigating further traits of personality in procrastination 

and different aspects of self-esteem in self-handicapping.   
 

 


