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Sammanfattning 

Prokrastinering är ett fenomen som är vanligt bland en stor mängd av befolkningen, 

framförallt hos studenter. Prokrastinering kan ha negativa effekter och self-efficacy ska vara en 

faktor som kan påverka graden av prokrastinering. I studien har en enkätundersökning gjorts på 

45 studenter på Karlstad Universitet, för att undersöka om det finns ett samband mellan 

prokrastinering och self-efficacy. 44 stycken enkäter sammanställdes och analyserades i 

dataprogrammet SPSS. Resultaten av analysen visar på ett signifikant, negativt samband mellan 

prokrastinering och self-efficacy. Resultatet i studien visar på att högre nivå av prokrastinering 

innebär lägre nivå av self-efficacy. 

 

Nyckelord: Prokrastinering. Self-efficacy. Studenter. 
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Inledning 

Prokrastinering är ett ofta förekommande beteende hos människor (Klassen, Krawchuk & 

Rajani, 2008). Det är ett beteende där individen medvetet skjuter på uppgifter som behöver 

göras (Zhou & Kam, 2017). Studier visar på att 15-20 % av den vuxna populationen ser sig 

själva vara personer som prokrastinerar (Svartdal, 2015). Detta är ett beteende som skapar 

problem hos den enskilda individen samt i hela samhället, på det sätt att fler undviker att 

uppsöka vård (Steel, 2010).  

Av de som prokrastinerar säger 95 % att de vill ändra sitt beteende (Steel, 2007). Det finns 

flera faktorer som gör att allt fler personer skjuter på att utföra uppgifter. En av de faktorerna är 

den enkla tillgängligheten till internet (Svartdal, 2015). Att så enkelt kunna vara tillgänglig och 

online på sociala medier är kopplat till ökad prokrastinering (Reinecke, Meier, Aufenanger, 

Beutel, Dreier, Quiring & Müller, 2018). Användning av sociala medier istället för att göra 

nödvändiga uppgifter (Reinecke, et al., 2018) går i hand med att många av de som skjuter på 

uppgifter gör det för att det är något roligare som lockar än det som egentligen bör göras (Zhang, 

et al., 2019). 

Trots mycket forskning och flera utförda studier om fenomenet finns det ingen exakt 

förklaring till varför så många prokrastinerar (Steel, 2010). Flera av de som prokrastinerar är 

medvetna om att det kommer ge negativa konsekvenser menar Steel (2010). En av förklaringarna 

till varför personer skjuter på uppgifter är att personerna blir belönade kort-tidsmässigt genom 

att skjuta på den tråkiga uppgiften (Zhang, et al., 2019). Personerna gör hellre mer arbete senare 

än mindre arbete nu, för att nå samma uppsatta mål (Zhang, et al., 2019).  

Den typ av prokrastinering som motiveras av att söka sig till något som är mer spännande 

definieras som arousal (kroppslig aktivering) prokrastinering (Svartdal, 2015) och är kopplad till 

impulsivitet (Steel, 2010). En annan typ av prokrastinering motiveras mer av rädslan att 

misslyckas (Svartdal, 2015) och definieras som avoidant (undvikande) prokrastinering. Personer 

som drivs av undvikande prokrastinering har ofta sämre självförtroende (Svartdal, 2015) och 

denna typ av prokrastinering är ofta ett aktivt val (Steel, 2010). 

Den finns enligt Svartdal (2015) flera problem kopplade till prokrastinering. Några av de 

problemen är stress, ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och ekonomiska problem. 

Prokrastinering är även kopplat till impulsivitet vilket är ett återkommande karaktärsdrag hos de 

som prokrastinerar mer (Nordby, Klingsiek & Svartdal, 2017; Zhang, et al., 2019). Det kan även 

finnas positiva egenskaper med prokrastinering då det finns personer som jobbar bättre under 

tidspress (Klassen, et al., 2008). Dock så är de negativa konsekvenserna mer vanliga än det 
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positiva enligt Klassen, et al., (2008). Det är de negativa konsekvenserna och problemen med 

prokrastinering som är i fokus under denna undersökning.  

Prokrastinering är ännu mer vanligt hos studenter (Svartdal, 2015). Den typ av 

prokrastinering som finns hos studenter kallas akademisk prokrastinering (Steel och Klingsiek, 

2016). Akademisk prokrastinering hos studenter kännetecknas genom att skjuta på att börja 

studera inför en tentamen och ha problem med att skicka in arbeten i tid (Nordby, et al., 2017). 

Enligt Zhou och Kam (2017) är prokrastinering bland studenter så vanligt att det nu ses som ett 

vanligt livsstilsbeteende. Studier visar att 75-95% av universitetsstudenter prokrastinerar (Steel, 

2007). Studenterna använder den tiden som egentligen borde gå åt studier till att kolla på tv eller 

sova (Klingsiek, 2013). Andelen procent av elever som prokrastinerar är hög och 50% av 

studenterna säger själva att deras beteende påverkar dem negativt (Nordby, et al., 2017). De 

negativa konsekvenser som har mätts i samband med prokrastinering hos studenter är stress, 

sömnproblem, ångest, skam och känslan av press (Steel & Klingsiek, 2016).  

Utöver dessa problem så finns det teorier om aktiv prokrastinering hos studenter, vilket 

innebär att prokrastineringen påverkar studenten positivt genom att öka den akademiska 

produktiviteten (Hensley, 2014). Några av dessa positiva faktorer är att studenten är att 

prokrastinering får motivation till att studera samt att studenten gör bättre ifrån sig under 

tidspress (Hensley, 2014). Denna teori har dock blivit ifrågasatt och ska även vara teoretisk 

omöjlig (Hensley, 2014).  

  Förutom impulsivitet och tidspress som motivation finns det andra beteenden och 

karaktärsdrag som kan påverka varför studenter prokrastinerar mycket. Tidigare forskning visar 

på att sämre självreglering, lågt självförtroende och låg self-efficacy påverkar graden av 

prokrastinering (Klassen, et al., 2008; Piers och Klingsiek, 2016). Self-efficacy har visat sig ha 

en stor påverkan på prokrastinering hos studenter enligt (Klassen, et al., 2008).  

Self-efficacy definieras som personers tro att de själva kan påverka nivån på sin 

prestation för att få önskad effekt (Bandura, 1994).  Self-efficacy påverkar personers grad av 

motivation, motståndskraft mot hinder i livet samt känsligheten mot stress och nedstämdhet 

(Bandura, 1994). Att ha en låg tro på sin självförmåga har visat sig öka riskerna för ångest och 

depression (Bandura, 1994).  

Enligt Bandura (1994) kan låg self-efficacy göra att personen blir rädd för att ta sig an 

svåra uppgifter. Denna rädsla gör att de skjuter på att börja en uppgift samt att de inte försöker 

lika mycket som en person med högre self-efficacy. Låg self-efficacy kan också påverka hur 

höga mål och hur stora utmaningar personer sätter upp för sig själv (Bandura 1994).  
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Self-efficacy kan mätas på olika sätt och vid olika situationer i livet (Klassen, et al., 

2008). Det kan mätas på en mer allmän nivå och hur personer ser på sitt liv, det kan även mätas 

mer specifikt som hur studenter ser på sin egen förmåga (Klassen, et al., 2008). Studier har visat 

att self-efficacy påverkar studenters resultat samt deras motivation till studierna (Seo, 2008). 

Studenter med hög self-efficacy har mer ork till studierna, är mer ihärdiga i sitt arbete och får 

bättre resultat (Seo, 2008). 

Många studier visar på att personers self-efficacy kan förutse graden av prokrastinering, 

där lägre self-efficacy visar på högre grad av prokrastinering (Steel, 2007). Self-efficacy hjälper 

studenter att klara sig igenom stressiga situationer och tider då de tror på sin egen förmåga att ta 

sig igenom det (Zhou & Kam 2017). Personer som har låg self-efficacy visar då på det motsatta 

och då är det lättare att prokrastinera för att inte behöva ta tag i den jobbiga situationen (Zhou & 

Kam, 2017). 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att se om det finns ett samband mellan studenters tro på sin 

egna förmåga och till vilken grad de skjuter på uppgifter. 

 

Frågeställning 

Finns det ett samband mellan studenters självskattning av prokrastinering och deras tro 

på sin egen förmåga? 

 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog 45 studenter på Karlstad universitet. Deltagarna bestod av 33 kvinnor 

och 12 män. Åldern på deltagarna varierade mellan 19 år och 38 år där medelåldern var 23 år 

(s=3,7). Den valda urvalsmetoden för studien var bekvämlighetsurval då enkäter delades ut till 

tillgängliga studenter på Karlstad Universitet. Populationen som skulle undersökas var studenter. 

 

Design 

Studien är ett icke-experiment med en korrelationsdesign då det skulle mätas om det 

fanns ett samband mellan variablerna prokrastinering och self-efficacy (Borg & Westerlund, 

2012). Studien är ett icke-experiment då det inte finns kontroll över oberoende variabel och 

ingen randomisering görs (Borg & Westerlund, 2012).  
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Datainsamlingsmetod 

 Datainsamlingsmetoden som valdes för studien var enkäter, då ett samband skulle 

mätas mellan prokrastinering och self-efficacy hos studenter. Enkäter ansågs vara den bäst 

passande metoden för studien, då enkäter gör att mycket information från ett stort urval kan 

samlas in (Ejlertsson, 2014). För studien ansågs pappersenkäter vara passande då studenter på 

Karlstad Universitet skulle ingå i urvalet. Genom pappersenkäter var det enkelt att rikta sig till 

korrekt urval för att undvika övertäckning av urvalet (Borg & Westerlund, 2012). Övertäckning 

skulle innebära att personer som inte är studenter skulle delta i studien, vilket inte skulle vara 

passande.  

 

Instrument 

Bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna består av kön, ålder och om deltagaren är student 

på Karlstad Universitet. Alternativen för frågan om kön är ”man”, ”kvinna”, ”icke-binär” och 

”vill ej ange” för att undvika risken av uteslutning. Deltagarna får själva fylla i ålder och frågan 

om deltagaren är student kan besvaras med ”ja” eller ”nej”.  

Instrument som mäter prokrastinering. Inspirationen för konstruktionen av testet är 

taget från ”Procrastination scale” (Lay, 1986) och ”Pure Procrastination scale, (PPS)” av 

Rozental, Forsell, Svensson, Forsström, Andersson, & Carlbring (2014).  

Instrumentet består av nio påståenden som mäter deltagarens självskattade nivå av 

prokrastinering (se bilaga 2). Svarsalternativen för varje påstående består av en 5-gradig 

likertskala där deltagaren får svara om den ”instämmer inte alls” eller ”instämmer helt”. 

”Instämmer inte alls” värderas som en poäng och ”instämmer helt” värderas som fem poäng. 

Påstående 1 ” Jag gör uppgifter på en gång” och 2 “Jag känner att jag utnyttjar min tid väl“ i 

testet ska omvändas då svarsalternativen får motsatt värdering.  

Vid en sammanställning av alla påståenden indikerar låga poäng att deltagaren har en 

låg självskattad nivå av prokrastinering och höga poäng indikerar att deltagaren har en hög 

självskattad nivå av prokrastinering. Instrumentets minimumvärde är 9 poäng och maximala 

värdet är 45 poäng.  

Instrument som mäter self-efficacy. Instrumentet för att mäta self-efficacy är 

egenkonstruerat med inspiration taget från “Academic Self-efficacy scale” (Abdul Gafoor & 

Muhammed Ashraf, 2006), “MSLQ” (Pintrich & DeGroot, 1990) och “General Self-efficacy 

scale” (Schwarzer & Jerusalem, 1995).  

Instrumentet består av elva påståenden som mäter deltagarens självskattade nivå av self- 
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efficacy (se bilaga 2). Svarsalternativen för varje påstående består av en 5- gradig likertskala där 

deltagaren får svara om den ”instämmer inte alls” eller ”instämmer helt”. ”Instämmer inte alls” 

värderas som en poäng och ”instämmer helt” värderas som fem poäng.  

Låga poäng indikerar att deltagaren har en låg nivå av self-efficacy och höga poäng 

indikerar en hög nivå av self-efficacy. Den lägsta poängen som deltagaren kan få är 12 poäng 

och den högsta poängen är 60 poäng.  

 

Genomförande 

När enkäten till studien hade sammanställts och blivit godkänd av handledaren  

genomfördes datainsamlingen under två dagar på Karlstad Universitet. Studenter som fanns 

tillgängliga i universitetets lokaler tillfrågades om att delta och fylla i en enkät. Studenter som 

valde att delta fick ett informationsblad där information om studien samt kontaktuppgifter till 

behöriga för studien fanns. Därefter blev deltagarna tilldelade en samtyckesblankett där namn, 

datum och underskrift skulle skrivas, samtidigt blev de tilldelade enkäten för studien. Deltagarna 

fick i lugn och ro fylla i enkäten och det tog deltagarna 5-10 minuter att slutföra den. När 

enkäterna var ifyllda blev de insamlade och lades i en mapp.   

 

Databearbetning 

All data från enkäterna matades in i dataprogrammet SPSS för analysering. Med SPSS 

har deskriptiv data och Pearsons korrelationstest (två-sidig) tagits fram. Den deskriptiva datan 

som togs fram var medelvärde samt standardavvikelse på deltagarnas ålder. Även medelvärde 

och standardavvikelse på testet för prokrastinering och testet för self-efficacy togs fram.  

Instrumenten i föreliggande studie var inte validerade. Svarsalternativen i instrumenten 

var i ordinalskala men kunde behandlas som intervalldata då varje svar på varje instrument 

summerades till index. Med datan på en intervallskala var det möjligt att räkna ut medelvärde 

samt standardavvikelse. Att räkna ut medelvärde på stickprovet ger ett effektivt estimat på hur 

medelvärdet för populationen ser ut (Borg & Westerlund, 2012).  

Med varje index gjordes ett histogram i dataprogrammet SPSS för att undersöka om en 

eventuell normalfördelning fanns. Då varje histogram visade på en normalfördelning uppfylldes 

kraven för att använda Pearson korrelationstest (Borg & Westerlund, 2012).  
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Bortfall 

 I ett av instrumenten fanns ett internt bortfall där personen inte hade svarat på fyra 

påståenden om prokrastinering, därför plockades deltagarens resultat bort från undersökningen 

och räknades som ett bortfall.  

 

Reliabilitet 

Instrumenten i studien var inte validerade sedan innan och ett reliabilitetstest gjordes på 

de enskilda frågorna i båda instrumenten. Detta gjordes för att mäta den interna reliabiliteten 

vilken även visar hur stora skillnader det skulle bli om mätningen gjordes igen (Kjellberg & 

Sörqvist, 2016). Howitt & Cramer (2017) menar att hög intern validitet också ökar reliabiliteten 

för resten av mätningen.  

För att minska risken för bortfall av frågor gjordes en pilotstudie innan datainsamlingen. 

Vid pilotstudien plockades ett påstående bort från instrumentet om self-efficacy som var 

svårtolkad. 

Då mätningen endast gjordes vid ett tillfälle var frågorna i instrumenten utformade att de 

mätte samma sak men var formulerade på olika sätt (Kjellberg & Sörqvist, 2016). Även omvända 

frågor där en låg skattning betyder hög nivå av prokrastinering har tagits med för att höja 

reliabiliteten (Kjellberg & Sörqvist, 2016). Alla deltagare i studien fick samma muntliga och 

skriftliga information om studien och fick samma förutsättningar för att fylla i instrumenten.  

Reliabiliteten för frågorna i instrumenten mättes med Cronbachs alfa. Instrumentet för 

prokrastinering (=0,92) och self-efficacy (=0,87) visade båda på hög intern reliabilitet (Howitt 

& Cramer, 2017).  

 

Validitet 

Validiteten i en studie kan vara hög om den mäter det som avses mätas (Kjellberg & 

Sörqvist, 2016). Instrumenten i föreliggande studie har tagits fram för att mäta prokrastinering 

och self-efficacy och består av frågor som är relevanta för studien. För att öka validiteten i 

studien har frågorna blivit formulerade för att försöka ta med viktiga delar av båda fenomenen.    

Då studien är ett icke-experiment finns det ingen kontroll över ovidkommande variabler, 

vilket ger studien låg intern validitet (Kjellberg & Sörqvist, 2016). Den externa validiteten i 

studien är låg för att urvalet gör det svårt att generalisera till populationen (Kjellberg & Sörqvist, 

2016). Urvalet gjordes genom ett icke-slumpmässigt urval på studenter på Karlstad universitet. 

Antalet deltagare i urvalet kan påverka generaliserbarheten.  

Då studien mäter studenters självskattning kan detta orsaka validitetsproblem (Kjellberg 
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& Sörqvist, 2016). Det är svårt att fånga det deltagaren faktiskt känner, då deltagaren kan skatta 

sig som de tror de känner.   

 

Etiska överväganden 

Under arbetet med studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer blivit följda 

för att skydda deltagarna genom individskyddet (Vetenskapsrådet, 2017). Inga känsliga 

personuppgifter så som etnicitet, religion eller hälsa samlades in. Med de få personuppgifterna 

som samlas är det svårt att indentifiera en enskild individ, därav kunde konfidentialiteten 

upprätthållas (Vetenskapsrådet, 1990). Konfidentialiteten garanterades även genom att inga 

obehöriga kommer ha kontakt med uppgifterna, då uppgifterna förvarats säkert i en sluten mapp. 

Deltagarna fick skriftlig information genom ett följebrev (Se bilaga 1) och muntlig 

information vid utdelning av enkäten för att beakta informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

I följebrevet fanns även information om att deltagarnas uppgifter endast kom till användning för 

föreliggande studie för att beakta nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarna fick fylla 

i en samtyckesblankett (se bilaga 3) för att visa samtycke för sitt deltagande och för att beakta 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Den nyttan som förväntades för deltagarna var möjligheten att få insikt samt reflektera 

över hur de hanterar sin tid till sina uppgifter och hur mycket de tror på sig själva för att nå 

resultat. I studien beräknades kunskapsvinsten väga över risker (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Resultat 

Bland studiens deltagare (n=44) gjordes en sammanställning för prokrastinering (M=26, 

s=9) där det lägsta mätta värdet var 12 och det högsta mätta värdet var 45. 

En sammanställning av värdena för self-efficacy (M=42, s=6,5), där det lägsta värdet som 

mättes var 26 och det högsta värdet som mättes var 46. 

 Genom ett korrelationstest enligt Pearsons r framgick det att det fanns en medelstark 

negativt samband mellan prokrastinering och self-efficacy (r=-0,359). Vid en tvåsidig 

hypotesprövning erhölls en signifikans mellan prokrastinering och self-efficacy (p=0,018). 

 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband på studenters tro på sin 

egna självförmåga och till vilken grad de skjuter på uppgifter. Frågeställningen i studien var 

”Finns det ett samband mellan studenters självskattning om prokrastinering och deras tro på sin 

självförmåga? 
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Ett korrelationstest av prokrastinering och self-efficacy från de 44 deltagarna visade på ett 

signifikant, medelstarkt negativt samband. Resultaten visar på att deltagarna hade en lägre grad 

av prokrastinering och även högre grad av self-effifacy.  

Medelvärdet för prokrastinering (M=26, s=9) visade på att deltagarna i studien inte 

prokrastinerar i hög grad, däremot fanns en spridning mellan deltagarna. Resultatet för self-

efficacy (M=42, s=6,5) visade på en högre grad av self-efficacy och en mindre spridning bland 

deltagarna.  

Resultaten i studien kan kopplas till tidigare forskning där liknande resultat har 

framkommit och där ett signifikant negativt samband har hunnits mellan fenomenen (Zhou & 

Kam, 2017). Den tidigare forskningen visar på att graden av prokrastinering förutser graden av 

self-efficacy (Steel, 2007).  

Varför deltagarna prokrastinerar kan enligt Zhang, Liu och Feng (2019) bero på att det 

finns sådant som lockar mer än själva uppgiften. Den typen av prokrastinering är kopplad till 

impulsivitet (Svartdal, 2015) och kan förklara varför det då skulle vara svårt att stå emot det som 

upplevs mer roligt.  

Om de deltagarna med hög självskattad prokrastinering är mer drivna av den undvikande 

typen av prokrastinering kan det bero på att de har ett lägre självförtroende och därför har en 

lägre grad av self-efficacy (Svartdal, 2015; Klassen, Krawchuk & Rajani, 2008). Låg grad av 

self-efficacy och självförtroende har visat sig vara kopplat med ångest och stress (Klassen, et. 

Al, 2008).  

Spridningen av prokrastinering visade att det fanns få deltagare som skattade 

sig högt på skalan. Detta kan betyda att de även skattade sig lågt på self-efficacy men enligt 

Hensley (2014) finns det personer som ökar den akademiska produktiviteten genom att 

prokrastinera. Prokrastineringen är då ett medvetet val och gör att personerna jobbar bättre under 

press (Hensley, 2014) 

Även medelvärdet av self-efficacy visade på att deltagarna har en viss tro på sin 

självförmåga till sina studier. Detta kan enligt Zhou och Kam (2017) betyda att personerna som 

deltog i studien har lätt att hantera stressiga situationer som kan påverka graden av 

prokrastinering. Det kan även betyda att de har lättare att ta sig an uppgifter samt att de inte 

rädda för att försöka sig på svåra utmaningar (Bandura, 1994).  

Det fanns ett antal brister i studien som eventuellt kan ha påverkat resultatet. Studien 

gjordes på studenter på Karlstad Universitet och kan inte generaliseras till resten av 

befolkningen då påståendena i instrumenten mätte akademisk prokrastinering och self-efficacy. 
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Skulle detta göras på allmänheten utanför skolmiljö bör frågorna formuleras om så att det passar 

bättre till arbetsuppgifter och arbetslivet eller livet utanför arbetet.  

För att få ett resultat som är mer generaliserbart borde urvalet varit slumpmässigt och med 

en större mängd deltagare. Med få deltagare ökar risken för extremvärden samt risken för att få 

med underrepreserade grupper (Kjellberg & Sörqvist, 2016). Det är också svårt att generalisera 

till studenter som population på grund av det valda urvalet (Kjellberg & Sörqvist, 2016). Inga 

etiska problem stöttes på under arbetet av studien. Inga känsliga uppgifter samlades in och 

samtlig information från deltagarna förvarades säkert från obehöriga.  

Då studien inte var ett experiment var det ej möjligt att säga att den ena faktorn påverkar 

den andra trots att ett samband har funnits. Trots att tidigare studier visat på starka kopplingar 

mellan fenomenen kan det finnas bakomliggande faktorer som påverkar resultatet (Kjellberg & 

Sörqvist, 2016). Bakomliggande faktorer som kan påverka resultaten kan vara svåra att mäta. 

Trots att ett test med Cronbachs alfa visade på hög reliabilitet bland påståendena i båda 

instrumenten går det inte att räkna bort att några påståenden kan tolkas på olika sätt. 

Några deltagarna kommenterade angående påståendet ” jag tänker ofta: jag gör det 

imorgon”. De menade att de ofta kan tänka att de ska göra det senare eller dagen efter men att de 

ändå bestämmer sig för att göra det på en gång. De deltagarna hade svårigheter med att besvara 

den frågan då resultatet av den frågan kan tolkas på olika sätt.  

 Ett annat påstående som kan vara problematiskt i enkäten är ”Jag lämnar in uppgifter i 

sista minuten”. Då detta påstående kan mäta prokrastinering om studenter medvetet påbörjar och 

lämnar in uppgifter sent, kan det även finnas andra faktorer som gör att studenten lämnar in det 

sent. Många studenter har stressiga och fullspäckade scheman med många tentor och 

inlämningar under en kort tid. Detta kan betyda att studenten måsta lämna in uppgiften i sista 

minuten, trots att den börjat i tid för att det inte finns tillräckligt med tid.  

Om fler pilotstudier hade gjorts och dessa frågor tagits skulle det vara aktuellt att 

omformulera frågorna för att minska risken för tolkning. Ett annat alternativ skulle vara att lägga 

till påståenden som mäter olika dimensioner av fenomenet.   

Prokrastinering är ett fenomen som funnits länge (Reinecke, et al., 2018).  men som har 

blivit mer aktuellt förrän på senare tid. Det är möjligt att det är vanligare och enklare att 

prokrastinera idag. Idag är det enkelt att bli distraherad av mobilen som är en snabb koppling för 

att få kontakt med hela världen. I mobilen och i datorn finns det mycket som kan locka mer än 

den uppgift som egentligen bör göras. Som Zhou och Kam (2017) menar så har detta beteendet 

blivit så vanligt att det blivit en del av vardagen.  

Frågeställningen till studien besvarades och resultatet visade att studenters self-efficacy 
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sänks när graden av prokrastinering höjs. Trots signifikant samband går det inte att säga att 

prokrastinering påverkar self-efficacy eller vice versa. Bakomliggande faktorer kan påverka 

resultatet. Om fler studier görs inom samma område och tydligare resultat framgår vilka faktorer 

som ligger bakom prokrastinering, vore det möjligt att ta fram hjälpmedel för de studenter som 

påverkas negativt av prokrastinering.  
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Bilaga 1. Följebrev  

 

Hej! 

Jag är en student på Karlstad Universitet som håller på att skriva min B-uppsats i psykologi. Jag 

gör en undersökning om tron på självförmåga hos studenter samt hur studenter hanterar sin 

studietid i relation till sina uppgifter.  

 

Då studien innefattar studenter har du blivit tillfrågad att delta. I studien kommer sammanlagt ca 

45 studenter att delta. Om du väljer att delta i studien kommer du få fylla i en enkät med två 

olika tester som tar ca 5-10 minuter att fylla i. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du får avbryta deltagandet när du vill, utan 

motivering. Karlstad Universitet är huvudman i studien och de uppgifter som samlas in kommer 

skyddas från obehöriga och din identitet kommer skyddas enligt GDPR. Enkäterna som samlas 

in kommer sammanställas i ett datorprogram. Samtyckesblanketten och enkäten från dig och 

andra deltagare kommer samlas in och förvaras säkert arbetets gång. När väl uppsatsen är klar 

och mitt betyg är registrerat kommer all data som samlats in att raderas.  

 

Det förväntas inga psykiska eller fysiska risker med att delta i studien. Att delta i studien kan 

hjälpa dig få en insikt på hur du hanterar dina uppgifter och studietid. Den färdiga uppsatsen 

kommer arkiveras och eventuellt publiceras offentligt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 

om du vill ta del av resultatet. Inga enskilda resultat kommer presenteras och det kommer vara 

omöjligt att koppla tillbaka till dig som deltagare.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt 

att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det 

finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

 

Vid eventuella frågor om undersökningen eller annat kan du kontakta mig eller mina 

handledare:  

 

Student: Matilda Kotkamaa   

matikotk100@student.kau.se 

 

Handledare: Camilla Kylin   

camilla.kylin@kau.se 

 

Handledare: Nina Svensson 

 nina.svensson@kau.se 

 

 

 

 

mailto:nina.svensson@kau.se
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Bilaga 2. Instrument  

 

Är du student på Karlstad universitet?  

▢ Ja    

▢ Nej  

 

Kön 

▢ Man   

▢ Kvinna   

▢ Icke-binär  

▢ Vill ej ange  

 

Ålder ________ 

 

 

 

Följande 9 påståenden handlar om hur du hanterar uppgifter och din studietid. Kryssa i den ruta 

som bäst motsvarar dig.  

 

1. Jag gör uppgifter på en gång  

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                      Instämmer helt 

inte alls     

 

 

2. Jag känner att jag utnyttjar min tid väl  

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                       Instämmer helt 

inte alls     

 

3. Jag skjuter ofta på uppgifter mer än nödvändigt 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                       Instämmer helt 

inte alls     

 

4. Jag väntar länge på att påbörja uppgifter som upplevs tråkiga 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                        Instämmer helt 

inte alls     

 

 

5. Ofta känner jag att jag slösar min tid, men gör ändå inget åt det 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                        Instämmer helt 

inte alls     
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6. Jag skjuter på uppgifter så länge att det påverkar mitt liv negativt 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                         Instämmer helt 

inte alls     

 

7. Jag lämnar ofta in uppgifter i sista minuten 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                        Instämmer helt 

inte alls     

 

8. Jag tänker ofta ”jag gör det imorgon” 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                        Instämmer helt 

inte alls     

 

9. Jag skjuter på uppgifter som jag vet går fort att göra 

 

 ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 

Instämmer                                                         Instämmer helt 

inte alls     

________________________________________________________________________ 

 

Nedan följer 11 påståenden om din tro på din självförmåga till dina studier. Kryssa i den ruta 

som bäst motsvarar dig. 
 

1. Jag har lätt att hålla fast vid mina mål och nå dem      

  

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                         Instämmer helt 

inte alls           
                                                                                               

2. Jag litar på min egen förmåga 

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 
inte alls                                                  

 

3. Jag håller mig positiv inför svåra uppgifter   
             

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 
inte alls           

 

 

 

 

 



  19 

4. Jag klarar det mesta, så länge jag själv vill 

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                           Instämmer helt 
inte alls           

 

5. Jag tror jag kan nå de resultat jag vill    

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                           Instämmer helt 
inte alls           

 

6. Jag förväntar mig göra bra ifrån mig 

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 

inte alls           

 

 

7. Jag tror jag kan nå bra betyg/resultat  

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 
inte alls           

 

 

8. Jag kan göra bra ifrån mig trots en svår kurs eller uppgift 

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 

inte alls           

 

 

9. Jag är säker att jag kan förstå materialet i kursen/utbildningen  

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 
inte alls           

 

10. Jag kan lösa de problemen jag ställs inför  

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 
inte alls           

 

 

 11. Endast jag påverkar mina resultat  

 

    ▢                 ▢                ▢                 ▢                 ▢ 
Instämmer                                                          Instämmer helt 

inte alls        
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

“Undersökning om prokrastinering och self-efficacy hos studenter”  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

................................................ 

Underskrift  

................................................     ...................................................................... 

Namnförtydligande                       Ort och datum  

 

 

 

Student:  

Matilda Kotkamaa  

matikotk100@student.kau.se 

 

Handledare:  

Camilla Kylin  

camilla.kylin@kau.se 

 

Nina Svensson 

nina.svensson@kau.se 

 

 

mailto:camilla.kylin@kau.se
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