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Sammanfattning 

Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt 

bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock 

forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk 

förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter 

upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om 

strategisk förskjutning och dess potentiella negativa effekter, vilket behövs eftersom strategisk 

förskjutning anses vara en gynnsam studiestrategi för studenter. Studiens två frågeställningar 

var (i) om det fanns det ett signifikant samband mellan strategisk förskjutning och upplevd 

stress, samt (ii) hur stor del av variansen i upplevd stress kunde förklaras av strategisk 

förskjutning? 

   För att besvara frågeställningarna delades pappersenkäter ut till studenter på Karlstads 

universitet. Enkäten bestod av New Active Procrastination scale (mätte strategisk 

förskjutning), Perceived Stress Scale 10 (mätte upplevd stress), samt bakgrundsfrågor. 

Resultaten från dataanalysen visade att strategisk förskjutning korrelerade signifikant, 

medelstarkt och negativt med upplevd stress (r[99] = -0,314, p<0,001). Strategisk förskjutning 

förklarade 8,9 procent av variansen i upplevd stress. ANOVA-resultatet visade att den 

förklarade variansen var signifikant (F[1,97] = 10,612, p<0,002). 

 Det fanns en del metodologiska problem med denna studie. Det allvarligaste problemet 

var översättningen av NAPS, vilket på många sätt inte var adekvat vilket skadade 

instrumentets liksom studiens reliabilitet och validitet. Studiens resultat bör därför tolkas med 

försiktighet.   

 

Nyckelord: Strategisk förskjutning, Active procrastination, Upplevd stress, PSS-10,   
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Abstract 

Procrastination is a serious but prevalent type of behavioral delay, especially among college 

students, associated with negative outcomes like stress and poor grades. Recently however, 

researchers have proposed the existence of a type of behavioral delay that is beneficial, called 

strategic delay. The purpose of this study was to explore how people who strategically delay 

experience and deal with stress in their daily lives. This was rooted in the lack of research 

exploring the potentially negative effects of strategic behavior, which is needed since strategic 

delay is considered to be a beneficial study strategy. This study sought out to answer two 

questions: (i) was there a significant correlation between strategic delay and perceived stress, 

and (ii) how much of the variance in perceived stress could be explained by strategic delay. 

 To answer the two questions a paper survey study was conducted. The survey consisted 

of New Procrastination Scale (measured perceived stress), Perceived Stress Scale 10 

(measured perceived stress), and background questions. The results from the data analysis 

showed that strategic delay correlates significantly, moderately and negatively with perceived 

stress (r[99] = -0,314, p<0,001). Strategic delay explained 8.9 percent of the variance in 

perceived stress. An ANOVA showed that the explained variance was significant (F[1,97] = 

10,612, p<0,002).     

 There were quite a few methodological issues with study. The most serious one was the 

translation of NAPS, which was in many ways far from well executed. This hurt the scale’s as 

well as the study’s reliability and validity. The results from this study should therefore be 

interpreted carefully.   

 

Keywords: Strategic delay, Active procrastination, Perceived Stress, PSS-10  
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Introduktion 

 Vad hade du trott om någon sa att uppskjutning av akademiska aktiviteter (salstentor, 

inlämningsuppgifter etc.) kan vara fördelaktigt för universitetsstudenter? Påståendet går klart 

emot mycket av resultaten från den tidigare såsom nyare forskningen om prokrastinering, ett 

begrepp som mer vardagligt kallas för uppskjutarbeteende (Rozental & Carlbring, 2015; Steel, 

2007). Prokrastinering anses generellt vara ett allvarligt men relativt vanligt, särskilt bland 

studenter, negativt beteende som kopplas till bland annat stress och dåliga studieresultat 

(Rozental & Carlbring, 2015; Steel, 2007). Men, på senare tid har forskare hypotiserat och 

undersökt om det finns en funktionell form av uppskjutarbeteende, med intresseväckande 

resultat (exempelvis Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005; Shraw, Wadkins, Olafson, 

2007). Bland annat upptäcktes det att vissa studenter avsiktligt utsatte sig för tidspress, genom 

uppskjutandet av akademiska uppgifter. På sådant sätt upplevde de ökad motivation och bättre 

studieprestanda när de först tog tag i exempelvis skrivuppgifter. (Shraw et al., 2007). Detta 

beteende har operationaliserats och kallas nu för strategisk förskjutning (Kliengsieck, 2013), 

som skiljer sig från prokrastinering på många plan (Choi & Moran, 2009; Seo, 2013) särskilt 

angående stresshantering (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005). Härnäst kommer de 

essentiella skillnaderna mellan strategisk förskjutning och prokrastinering belysas, samt 

varför sambandet med strategisk förskjutning och upplevd stress bör studeras. Därefter 

kommer studiens syfte och frågeställningar presenteras.    

 Begreppet strategisk förskjutning härstammar från den pågående debatten om 

innebörden av begreppet prokrastinering, som i sin latinska form ”procra´stino” 

betyder ”hörande till morgondagen” (Ekman, 2015). Forskare tycks inte vara helt eniga om 

prokrastinering omfattar alla typer av uppskjutarbeteenden, uppskjutarbeteenden som anses 

vara skadliga eller gynnsamma, eller uppskjutarbeteenden som enbart klassas som skadliga 

(Kliengsieck, 2013; Steel, 2007). Steels (2007) kommentar om att det finns ungefär lika 

många definitioner av prokrastinering som det finns människor som studerar ämnet illustrerar 

oklarheten kring begreppet. Exempelvis argumenterade Ferrari och Díaz-Morales (2007) för 

minst två varianter av prokrastinering; undvikande och arousal. Personer som uppskjuter 

aktiviteter på grund av dåligt självförtroende, rädsla för framgång eller misslyckande etc. 

kategoriseras som undvikande prokrastinerare. Personer som å andra sidan uppskjuter 

aktiviteter på grund av spänningssökande orsaker kategoriseras som arousal prokrastinerare. 

Ett annat exempel är aktiv prokrastinering (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005) som 

handlar om hur vissa studenter använder tidspress som studiemotivation, utan att de missar 
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deadlines eller får otillfredsställande betyg. Det finns dock forskare som ställer sig skeptiska 

till dessa och liknande tolkningar av prokrastinering, eftersom detta bland annat gör begreppet 

oklart (Corkin, Yu & Lindt, 2011; Hensley, 2014; Kliengsieck, 2013; Seo, 2013; Steel, 2007). 

För vissa alternativa tolkningar saknas det också empiriskt stöd, till exempel för undvikande 

och arousal prokrastinering (Steel, 2010).     

 I denna studie används Kliengsiecks tolkning av prokrastinering, då den inkluderar de 

flesta likheterna mellan olika forskares tolkningar av prokrastinering: 

“…the voluntary delay of an intended and necessary and/or [personally] important activity, 

despite expecting potential negative consequences that outweigh the positive consequences of 

the delay.” (Kliengsieck, 2013, s. 26) 

Det framkommer tydligt i Kliengsiecks definition att prokrastinering är ett negativt beteende, 

således kan inte prokrastinering vara ett gynnsamt beteende.  

 I denna studie används strategisk förskjutning som en bättre formulering av aktiv 

prokrastinering; begreppens innebörd är i princip lika vilket Kliengsieck (2013) 

demonstrerade i hennes metaanalys. Syftet med att använda strategisk förskjutning istället för 

aktiv prokrastinering är för att göra en klar distinktion mellan ett gynnsamt 

uppskjutarbeteende (strategisk förskjutning), och ett ogynnsamt uppskjutarbeteende 

(prokrastinering). Strategisk förskjutning är ett multidimensionellt begrepp som består av fyra 

dimensioner/karaktärsdrag (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005). Dessa är: preferens för 

tryck/stress; avsiktlig uppskjutning av akademiska aktiviteter; förmågan att möta deadlines; 

samt tillfredställande resultat.      

 Studenter som prokrastinerar uppskjuter oftast inte aktiviteter på grund av lättja. Till 

exempel rapporterade Steel, Brothen och Wambach (2000) att studenter som prokrastinerade i 

regel ville arbeta lika hårt som övriga studenter, men av olika anledningar klarade de inte 

verkliggöra deras intentioner. En förklarning kan vara bristande motivation eller att en 

akademisk uppgift upplevs tråkig, vilket kan leda till uppskjutning av uppgiften och som i sin 

tur orsakar tidspress (Sirois & Pychyl, 2013). Personer som strategiskt förskjuter däremot 

använder tidspress specifikt för motivation, vilket de som tidigare nämnt skapar själva genom 

avsiktlig uppskjutning av akademiska aktiviteter, för att nå deadlines och få tillfredställande 

betyg (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005).  

 En viktig förklarning till varför personer som strategiskt förskjuter hanterar tidspress 

bättre än de som prokrastinerar ligger i valet av coping-strategier. Coping-strategier är 

komplexa, kognitiva mekanismer och beteenden som används när man försöker hantera 
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stressande situationer och reglera emotioner (Koole, van Dillen & Sheppes, 2011; Lazarus, 

1993). Hur man värderar interna såsom externa stimuli resulterar i olika strategier, som 

vanligtvis är situationsbundna (Lazarus, 1993). Dessa strategier kan delas in i en mängd olika 

kategorier, till exempel identifierade Skinner, Edge, Altman och Sherwood (2003) 400 olika 

sätt att copa. Personer som strategiskt förskjuter använder tidspress som en coping-strategi 

eftersom deadlines tilltvingar dem att ta itu med akademiska aktiviteter som de annars inte 

hade gjort (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005). Deadlinen värderas som en utmaning, 

de vill bli klara innan deadlinen och få bra betyg. Tidspress upplevs därför inte som hotfullt 

utan istället motiverande. Följaktligen ökar de deras reglering av emotioner vilket bidrar till 

att fokus och strävan riktas på fullföljandet akademiska aktiviteter (Choi & Moran, 2009; Chu 

& Choi, 2005; Eisenberg, Smith & Spinrad, 2011; Kim & Seo, 2013). Personer som 

prokrastinerar å andra sidan väljer andra typer av coping-strategier för reglering av deras på 

emotioner. Till exempel är det inte ovanligt att de distraherar sig genom att rikta bort fokus 

från sådant som de anser leda till negativa emotioner, såsom tighta deadlines, och istället 

fokuserar på andra aktiviteter såsom hushållssysslor eller dylikt vars de upplever reducera 

negativa emotioner (Eisenberg et al., 2011; Sirois & Pychyl, 2011; Steel, 2007).   

 Självförmåga kan också vare en annan förklarning till varför personer som strategiskt 

förskjuter hanterar tidspress bättre än personer som prokrastinerar. Självförmåga är en persons 

egen tilltro till sin förmåga att utföra en specifik aktivitet i en specifik situation som leder till 

ett önskat resultat (Lindwall, 2011), vilket är en viktig faktor för valet av coping-strategier 

samt vidmakthållandet av coping-strategier (Bandura, 1977). Självförmåga kopplas också 

till ”implementation intentions”, som kortfattat är en persons planer för att uppnå mål i 

specifika situationer; när situation x uppstår så initierar jag beteende y för att lösa situation x 

(Gollwitzer, 1999; Wieber, Odenthal, Gollwitzer, 2010). Hög självförmåga associeras med 

förbättrad ”implementation intentions” vid kognitivt krävande uppgifter (Wieber et al., 2010), 

preferens för mer krävande utmaningar, högre ansträngning och uthärdande vid stressande 

situationer, samt snabbare återhämtning vid motgång jämfört med personer med låg 

självförmåga (Luszczynska, Guitiérrez-Doña & Schwarzer, 2005). Personer som strategisk 

förskjuter anses ha hög självförmåga (Chu & Choi, 2005; Corkin et al., 2011), även om detta 

kan diskuteras (Kim & Seo, 2013), vilket kan förklara varför de arbetar väl under högt 

tidspress. Personer som prokrastinerar däremot tenderar ha låg självförmåga (Steel, 2007), 

vilket kan förklara deras tendens till själförgörande beteenden (Rozental & Carlbring, 2014).  

 Stress är ett mönster av kognitiva värderingar, fysiologiska reaktioner och 

beteendemässiga tendenser som går igång när det finns en obalans mellan krävande 
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situationer och resurserna som krävs för att hantera dem (Holt et al., 2012). Hur man upplever 

stress influeras av bland annat av valet av coping-strategier, självförmåga och socialt stöd 

(Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Holt et al, 2012; Lazarus, 1993). Kön är också en 

variabel som kan påverka stress, exempelvis fann Nordin och Nordin (2012) i deras studie att 

medelvärdet för upplevt stress var högre för kvinnor än män. Stress betonas ofta som ett 

utbrett problem som orsakar fysisk liksom psykiskt skada (Holt et al., 2012; Lee, Joo & Choi, 

2013), och det finns samband mellan stora mängder upplevd stress ökad risk för att dö i förtid 

(Abiola et al., 2012). Stress under längre perioder kan orsaka allvarligt nedsatt immunförsvar, 

och stress i kombination med psykologiska samt/eller fysiologiska faktorer påverka alla typer 

av fysiologiska sjukdomar (Holt et al., 2012). Dock argumenteras det också för en ”optimal” 

stressnivå, en nivå där prestationsförmågan ökar utan att kroppen tar skada, vilket 

demonstrerades av Yerkes och Dodson redan år 1908 (Holt et al., 2012). Personer som 

strategiskt förskjuter upplever inte försämrad prestationsförmåga när de arbetar och upplever 

tidspress, utan de behöver tidspress för att fungera optimalt (Choi & Moran, 2009; Chu & 

Choi, 2005). Jämförelsevis tenderar personer som prokrastinerar rapportera höga stressnivåer 

(Jackson, Weiss & Lundquist, 2000; Sirois & Tosti, 2012; Sirois, 2014).      

 Även om strategisk förskjutning verkar vara gynnsamt så saknas det forskning som 

undersöker beteendets eventuella negativa effekter. Forskningen tyder på att personer som 

strategiskt förskjuter hanterar och använder tidspress väl i en akademisk miljö, men hur 

upplever och hanterar de stress i vardagslivet? Som tidigare nämnt kan stress orsaka allvarliga 

konsekvenser, men hur personer som strategiskt förskjuter upplever stress har inte undersökts. 

Upplevd stress är till vilken grad hur personer tolkar situationer deras vardagliga liv som 

oförutsägbara, okontrollerbara och överväldigande (Cohen et al., 1983). Detta kan tyckas vara 

problematisk när strategisk förskjutning rekommenderas som en studiestrategi för studenter, 

exempelvis av Abramowski (2014).  

Syfte  

 Syftet med denna studie är att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever 

och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om potentiellt 

negativa effekter av strategisk förskjutning, vilket behövs då strategisk förskjutning 

rekommenderas som studiestrategi för studenter.    

Frågeställning 

1. Finns det ett signifikant samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? 

2. Hur stor del av variansen i upplevd stress förklaras av strategisk förskjutning? 
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Metod 

Deltagare 

 I denna studie deltog studenter från Karlstads universitet. Data insamling skedde genom 

tillgänglighetsurval, eftersom enkäten delades delvis ut på två av universitetets kafeterior samt 

biblioteket och i utvalda klasser. Sammanlagt deltog 99 studenter: 65 kvinnor och 34 män. 

Åldersspannet var mellan 19 och 44 år och genomsnittsåldern var 24,66 år (SD =5,24). 82 

studerade på ett program, 13 studerade på fristående kurs/er och 4 studerade både på ett 

program och på fristående kurs/er. 97 av respondenterna hade studietakt på 100 % medan 2 

deltagare hade studietakt på 150 %. Ingen av respondenterna hade tidigare studerat på 

masternivå eller högre.  

 Respondenterna fick fylla i hur många högskolepoäng (hp) de hade, antigen det exakta 

värdet eller en uppskattning. Av 99 svarade 98 och genomsnittet låg på 96,7 hp (SD= 72,47), 

med ett spann mellan 0,5 hp och 370 hp. Respondenterna fick också uppskatta på hur mycket 

tid de studerade i veckan på egen hand. Studietidsgenomsnittet för alla 99 deltagare var 19,22 

timmar i veckan (SD = 13,02), med ett spann mellan 1 timme och 65 timmar i veckan.     

Design 

 Denna studie var en pappersenkätundersökning. Enkäten (bilaga 3) bestod av två 

frågeformulär som mätte strategisk förskjutning och upplevd stress, samt bakgrundsfrågor. 

Detta var en stickprovsstudie och respondenterna representerade Karlstads universitets 

studentpopulation. Insamlad data behandlades kvantitativt.     

Datainsamlingsmetod och instrument 

 För denna studie utformades en pappersenkät bestående av 34 frågor för att samla in 

data, som totalt med informationsbladet utgjorde fem sidor (bilaga 2 och 3). Användandet av 

enkäter för datainsamling är lämpligt eftersom studien använder psykometriska, tester som 

ger nomoetisk data, för att undersöka deltagarna (Hayes, 2000). De två mätinstrumenten som 

användes var: 

 New active procrastination scale (NAPS). Mätinstrumentet användes för att mäta 

graden av strategisk förskjutning hos respondenterna. Detta mätinstrument konstruerades av 

Choi och Moran (2009) och består av fyra underskalor som mäter respektive dimension av 

strategisk förskjutning: preferens för press; medveten uppskjutning; förmåga att möta 

deadlines; få tillfredställande resultat. Varje dimension mäts med 4 påståenden och 

mätinstrumentet består därför av totalt 16 påståenden. Varje påstående besvaras med en 7-
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gradig Likert svarskala, med ankare (anchor) placerade på svarsalternativen 1 (instämmer inte 

alls) och 7 (instämmer helt). Alla dimensioner förutom förmåga att möta deadlines är omvänt 

kodade: 1=7; 2=6; 3=5; etcetera. Svaren adderas och totalsumman indikerar till vilken grad 

respondenten är en strategisk förskjuter - högre resultat innebär högre grad strategisk 

förskjutning hos respondenten.   

 Dimensionerna kan analyseras var för sig, i olika kombinationer eller ihop som ett mått 

på strategisk förskjutning. I denna studie adderades svaren från alla fyra underskalor med 

syftet att skapa ett index för strategisk förskjutning (plastisk intervallskala). Lägsta summan 

en respondent kunde få var 16 och högsta var 112. Mätinstrumentet är översatt från engelska 

till svenska av författaren för denna studie, mer information om detta finns under rubriker 

”Reliabilitet och validitet” I denna studie hade NAPS ett Cronbachs alfa på 0,70.  

 Perceived Stress Scale (PSS-10). Formuläret är översatt av Nordin & Nordin (2013) 

och användes för att mäta upplevd stress hos respondenterna. Detta är en förkortad version av 

det populära originalet PSS-14 (Nordin & Nordin, 2013; Cohen, Kamarck & Mermelsteins, 

1983). PSS-10 frågar om hur ofta respondenten har bedömt situationer i sitt liv att vara 

stressande under den senaste månaden. Formuläret börjar med ”Under den senaste månaden, 

hur ofta har du…” efterföljt av 10 frågor som besvaras med en 5-gradig Likert svarsskala: 0 

(aldrig); 1 (Nästan aldrig); 2 (Ibland); 3 (Ganska ofta); 4 (Väldigt ofta). Exempel på en fråga 

är ”Under den senaste månaden, hur ofta har du… 1. … varit upprörd över någonting som 

hände oväntat?” Fyra frågor är omvänt kodade, exempelvis ”8. … känt att du har full kontroll 

över saker?”, eftersom dessa frågar om hur väl respondenten hanterar stressfulla 

livssituationer. Svaren adderas och totalsumman ses som ett index på hur stressad 

respondenten anser sig själv att vara – en hög totalsumma indikerar hög uppskattat stressnivå. 

Lägsta summan en respondent kunde få var 0 och högsta var 40. I denna studie hade PSS-10 

ett Cronbachs alfa på 0,88. 

 Enkäten bestod också av bakgrundsfrågor: kön; ålder; studieform; studienivå; 

studietakt; tidigare studier på masternivå eller högre; avklarade högskolepoäng; och hur 

mycket tid som spenderas på egna studier per vecka. 

 I denna studie var oberoendevariabel strategisk förskjutning och beroendevariabeln var 

upplevd stress. Detta begrundas i att det verkar mest logiskt att strategisk förskjutning 

påverkar ens upplevda stress, eftersom strategisk förskjutning ses som ett personlighetsdrag 

(Choi & Moran, 2009).  
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Genomförande 

 Den aktuella studien använde två metoder för att dela ut enkäterna till respondenterna: 

utdelning av enkäter i klassrum och utdelning av enkäter till studenter på två av universitetets 

kafeterior samt universitetsbiblioteket – båda är former av tillfällesurval (Hayes, 2000). 

Kontakt via mail med kursansvarige och/eller föreläsare togs vid utdelning av enkäter i 

klassrum, för att få samtycke samt bokad tid för enkätsutdelningen. I klassrummet fick alla 

närvarande möjlighet till att delta. De informerades om studiens generella syfte samt att 

deltagandet var frivilligt. Respondenterna fick möjlighet att få mer information om studien 

efter att enkäterna var ifyllda och insamlade.  

 Den ovanstående informationen fick också studenterna på kafeteriorna samt 

universitetsbiblioteket. Av tidsmässiga skäl blev bord med tre till sex stycken studenter mer 

prioriterade än bord med ensamma/två studenter.  

 De fysiska enkäterna blandades innan de matades in i datorn och de inmatade enkäterna 

randomiserades i Microsoft Excel, med syfte att anonymisera deltagarna. På sådant sätt kan 

inte enkäterna kopplas specifika deltagare baserat på vilken ordning de lämnade in enkäterna.   

Databearbetning 

 Insamlad data analyserades med en linjär regressionsanalys, då studiens två 

frågeställningar handlade om att undersökande om sambandet mellan strategisk förskjutning 

och upplevd stress, samt undersöka hur mycket av variansen i upplevd stress som kunde 

förklaras med strategisk förskjutning. Borg och Westerlund (2012) tog upp fyra antaganden 

om linjär regression: (1) både oberoende- och beroendevariabeln måste vara på intervall- eller 

kvotnivå; (2) homoskedasticitet skall råda; (3) residualerna skall vara approximativt 

normalfördelade; (4) det skall finnas ett linjärt samband mellan variablerna.  

 Antagandet om data på kvot-/intervallnivå är kontroversiellt och det finns oenigheter 

angående val av dataanalys av Likert-skalor (Hayes, 2000). Jamieson (2004) belyste att 

Likert-formulär sorterar resultat i rangordning, ofta mellan 1 = instämmer inte alls (lägst) och 

5 = instämmer helt (högst). Intervallen mellan svarsalternativen 1,2,3,4,5 kan inte antas vara 

lika, då tolkningen av dem varierar mellan individer. Därför skall Likert-skalor behandlas på 

ordinalnivå och inte på intervallnivå då en persons 4:a kan vara en annans 2:a. Carifio och 

Perla (2007) menade dock att Jamiesons (2004) kritik baseras på missförståelser om Likert-

formulär och att Likert-skalor kan behandlas på intervall/kvotnivå, om formulären har robust 

design. Exempel på detta är 5- till 7-poängs Likert-svarsformat (vilket PSS-10 och New 

Active Procrastination Scale har) och rigida faktoranalyser av formulär med övertygande 
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resultat. I denna studie antogs mätinstrumenten kunna producera data på intervallnivå.  Detta 

begrundades i Carofio och Perlas (2007) argumentation samt att tidigare studier har behandlat 

resultaten med parametriska tester - Hierarkisk regressionsanalys har använts för att tolka 

Active Procrastination Scale (exempelvis Choi & Moran, 2009; Seo, 2013) och ANOVA för 

PSS-10 (exempelvis Lee et al, 2007; Blouinm Deaton, Richard & Buza, 2014).  

 Resultatet från dataanalysen genererade ett punktdiagram med standardiserade 

residualer (ZRESID) och standardiserade prediktioner (ZPRED). 

Figur 1 här 

 

Punkterna koncentrerades nära mitten av diagrammet och formade en rektangel-liknande form 

utan att specifika mönster var närvarande, vilket indikerar att antaganden om 

homodskedasticitet, linjärt samband samt normalfördelning av residualer kan accepteras 

(Brace, Kemp & Snelgar, 2012). Ett Breusch-Pagantest gjordes med en macro, som finns att 

ladda ner till SPSS, gjord av Daryanto (2013) med syftet att tydligare testa om 

homoskedasticitet rådde. Resultatet från testet visade att homoskedasticitet rådde. En viktig 

sak att dock komma ihåg är att Breusch-Pagantest kräver normalfördelade residualer för att 

testet skall ge valida resultat (Rosopa, Schaffer & Schroeder, 2013).  

 För att tydligare undersöka normalfördelning av residualerna och linjärt samband 

gjordes även en analys av normal p-p diagram (normal probability plot).  

Figur 2 här 

 

Figur 2 visar att de observerade residualerna tydligt avviker från de förväntade residualerna 

vid 0,6 på x-axeln och 0,4 på y-axeln. Detta innebär att antagandet om normalfördelade 

residualer kan ifrågasättas (Borg & Westerlund, 2012), då de skall ligga så nära 

regressionslinjen (förväntade residualer) som möjligt (Brace et al., 2012). Detta innebär också 

att Breusch-Pagantest kan sakna validitet.   

Bortfall 

 Av 102 insamlade enkäter uppfyllde 3 enkäter inte inklusionskriterierna. En enkät 

saknade ifylld samtycke, en enkät hade två olika svarsalternativ ifyllt på en fråga, och en 

enkät var inte tillräckligt ifylld då PSS-10 frågorna var obesvarade. Det interna bortfallet, det 
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vill säga enkäterna som inte kunde användas, var således på 3 stycken och de resterande 99 

enkäterna inkluderas i dataanalysen. 

 Ett MI (multiple imputaion) test gjordes för estimera förlorad data i en enkät, då en 

respondent hade inte svarat på fråga 18. MI-testet anses vara ett accepterat test för att hantera 

förlorad data (Shrive, Stuart, Quan & Ghali 2006). Ett MCAR (missing completely at 

random) test gjordes också och var ej signifikant, vilket innebar att deltagarens data som 

saknades var slumpmässig. Enligt Shrive med flera (2006) är detta inte nödvändigt att göra 

inför ett MI test, men det skadar heller inte och i SPSS är det lätt att utföra.   

Reliabilitet och validitet 

 New active procrastination scale (NAPS). Instrumentets underskalor fick följande 

Cronbachs alfavärden: preferens för press (0,54); medveten uppskjutning (0,72); förmåga att 

möta deadlines (0,73); få tillfredställande resultat (0,71). När underskalorna var kombinerades 

och formade ett index låg alfavärdet på 0,70. I denna studie användes NAPS som ett index för 

strategisk förskjutning och kan således antas ha god reliabilitet, då ett alfavärde runt 0,7 och 

0,8 är vad många forskare försöker uppnå när de testar olika mätinstruments interna 

reliabilitet (Cho & Kim, 2015).  

 Det som kan skada instrumentets reliabilitet och validitet är faktumet att instrumentet 

översattes av denna studies författare, som har norska som modersmål, från engelska till 

svenska. Översättning av mätinstrument medför många risker och i värsta fall kan stora delar 

information försvinna i översättningsprocessen (Weeks, Swerissen & Belfrage, 2007). För att 

minimera dessa risker skickades översättningen av NAPS till två tidigare universitetsstudenter 

på Karlstads universitet för evaluering av översättningen. Student 1 har engelska som 

modersmål och svenska som andraspråk, medan Student 2 har svenska som modersmål och 

engelska som andraspråk. De skickade tillbaka deras evaluering av översättningen, där de gav 

förslag på ändringar. Dessa beaktades och implementerades. 

 Perceived Stress Scale (PSS-10). Nordin och Nordin (2013) ansåg att den svenska 

versionen av PSS-10 har god reliabiltet och validitet. De begrundade detta på att Cronbachs 

alfa låg mellan 0,80 och 0,86 i deras studie [tecken på god reliabilitet (Borg & Westerlund, 

2012)] och construct validity [att det som testet mäter faktiskt stämmer överens med testets 

teoretiska uppbyggnad (Hayes, 2000)]. I denna studie låg Cronbachs alfa på 0,88.  

PSS-10 har också ansiktsvaliditet (face validity, hur valid testet verkar på ytan [Hayes, 2000]) 

då testet har använts 25 år, i flera olika länder och kulturer (Nordin & Nordin, 2013).     

 En pilotstudie genomfördes för att förbättra enkätens ansiktsvaliditet (Hayes, 2000), 
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med hjälp av feedback om frågornas och instruktionernas formuleringar, skrivfel samt 

enkätens layout. 5 personer deltog och vissa ändringar gjordes i enkätens text och layout som 

följd av pilottestdeltagarnas feedback. Dock upptäcktes några stavfel när studien hade 

påbörjats. Dessa rättades när nya enkäter skrevs ut.    

Etiska överväganden 

 Den aktuella studien följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla fyra krav uppfylldes primärt genom 

informationsbladet (Bilaga 2) som tilldelades tillsammans med enkäten.  

 Informationskravet uppfylldes då det tydligt framstod i informationsbladet vad syftet 

med studien var, hur studien i stora drag skulle genomföras (insamling av data, datalagring, 

databearbetning, offentliggörande av resultat), vilka risker som de kunde utsättas för vid 

deltagandet, hur lång tid det ungefärligen skulle ta för att fylla i enkäten samt respondenternas 

frivillighet att delta i studien. Före enkäten delades ut så blev respondenterna också muntligt 

informerade om studiens syfte och respondenternas frivillighet att delta. Respondenterna fick 

även erbjudande om mer information relaterat till studien, efter att de hade fyllt i och lämnat 

in deras enkät. 

 Samtyckeskravet uppfylldes genom att enkätens första fråga ”Har du läst och förstått 

enkätens instruktioner och ger samtycke till att delta i studien?”, med svarsalternativen ”Ja” 

och Nej” Enkäter utan samtycke ifyllt (antigen genom att svara nej eller glömma fylla i) 

användes inte i denna studie, utan räknades istället som internt bortfall (vilket framstår 

tidigare i uppsatsen under rubriken bortfall). Informationsbladet informerade också om att 

respondenterna måste vara minst 18 år för att delta.  

 Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ingen form av känslig data (namn, adress, 

personnummer, etc.) eller information om respondenternas program/kurstillhörighet 

insamlades. Insamlad data randomiserades även när de matades in program designade för 

statistik analys. 

 Nyttjandekravet uppfylldes då insamlad data endast användes i syftet att skriva denna 

uppsats på c-nivå.  
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Resultat 

 En beräkning av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (r) mellan strategisk 

förskjutning och upplevd stress gjordes med syftet att besvara denna studies första 

frågeställning. Resultatet visade att det fanns ett signifikant, negativt samband mellan 

strategisk förskjutning och upplevd stress (r[99] = -0,314, p<0,001).  

Tabell 1 här 

 

 En enkel regressionsanalys av strategisk förskjutning (oberoendevariabeln) och upplevd 

stress (beroendevariabeln) gjordes med syftet att besvara denna studies andra frågeställning. 

Regressionsanalysen visade att strategisk förskjutning förklarade 8,9 procent av variansen i 

upplevd stress (r2[justerad] = 0,089).  

Tabell 2 här 

 

 Analys av variansen (ANOVA) visade att regressionsmodellen var signifikant (F[1,97] 

= 10,612, p<0,002).  

Tabell 3 här 

 

 En figur gjordes för att visuellt demonstrera regressionslinje (Figur 3). 

Regressionslinjen ekvation finns inkluderat i figuren.   

Figur 3 här 

 

 En tabell gjordes med minsta värdet, högsta värdet, medelvärdet och standardavvikelsen 

för NAPS respektive PSS-10. 

Tabell 4 här 

 

 

 



12 

 

Diskussion 

 Resultatet för studiens första frågeställning ”Finns det ett signifikant samband mellan 

strategisk förskjutning och upplevt stress?” visade att det fanns ett signifikant, medelstarkt 

(Borg & Westerlund, 2012) negativt samband (r = -0,314) mellan strategisk förskjutning och 

upplevt stress. I denna studie innebar att högre uppskattat strategisk förskjutning kopplades 

till mindre upplevt stress. Jämförelsevis visar studier att det finns ett signifikant, medelstarkt 

positivt samband mellan prokrastinering och upplevd stress. Detta innebär att högre grad av 

prokrastinering kopplas till ökad upplevd stress. Jackson et al. (2000) redovisade korrelationer 

mellan r = 0,31 och r = 0,39, Sirois och Tosti (2012) redovisade r = 0,32 och Sirios (2014) 

redovisade en genomsnittlig korrelation på r = 0,34. Dessa resultat indikerar att sambandet 

mellan strategisk förskjutning och upplevd stress är motsatt till sambandet mellan 

prokrastinering och upplevd stress. Resultaten indikerar också att det kan finnas 

stresshanterande egenskaper hos personer som strategiskt förskjuter, men detta kan man dock 

bara spekulera i då korrelation inte medför kausalitet (Borg & Westerlund, 2012). 

 En hypotetisk förklarning till det negativa sambandet mellan strategisk förskjutning och 

upplevd stress, och det positiva sambandet mellan prokrastinering och upplevd stress, är: 

självreglering; självförmåga; och coping-strategier. Strategisk förskjutning korrelerar positivt 

med självreglering och självförmåga (Corkin et al., 2011; Kim & Seo; 2013) samt 

konstruktiva coping-strategier som reducerar stress (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 

2005), medan stress korrelerar negativt med dessa (Sirois & Pychyl, 2013; Steel, 2007; Tice 

& Baumeister, 1997). Medan personer som prokrastinerar tenderar att hantera stressorer 

genom att undvika dem (Sirois & Pychyl, 2013; Steel, 2007; Tice & Baumeister, 1997), så 

tenderar personer som strategiskt förskjuter att omvandla stressorer (tidspress) till något de 

tycker är positivt (en utmaning) (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi; 2005). Detta coping-

beteende kan möjligtvis vara en del av deras generella självförmåga, tilltron på ens egen 

kompetens att hantera nya situationer och klara av stressande situationer (Luszczynska et al., 

2005). Med detta menas att personer som strategiskt förskjuter använder coping-strategien att 

omvandla stressorer till något positivt i en icke-specifik situation, som därmed reducerar 

stressen de upplever. Dock går det bara att spekulera om de faktiskt gör så, eftersom vilka 

coping-strategier respondenterna använde undersöktes inte i denna studie.  

 Resultatet för studiens andra frågeställning ”Hur stor del av variansen i upplevd stress 

förklaras av strategisk förskjutning?” visade att 8,9 procent av variansen (r2 = 0,089) i 

upplevd stress kunde förklaras av strategisk förskjutning, vilket var ett signifikant resultat 



13 

 

(p<0,002). Enligt Borg & Westerlund (2012) är determinationskoefficienten i denna studie 

låg, eftersom 91,1 procent av variansen förklarades av andra faktorer. Att använda strategisk 

förskjutning som en prediktor för upplevd stress är därför inte optimalt. För att bättre 

predicera upplevd stress bör en multipel regressionsanalys göras, där strategisk förskjutning 

med andra tänkta variabler analyseras för att undersöka deras samband med stress (Borg & 

Westerlund, 2012).  Skulle en multipel regressionsanalys ha gjorts hade detta dock flera 

respondenter krävts flera respondenter, för att kunna säkerställa statistisk styrka i den multipla 

regressionsanalysen. I denna studie hade minst 124 respondenter behövts (effektstorlek [f2] = 

0,10; Cohans d = 0,8; 4 prediktorvariabler; p<0,05) enligt Sopers (2016) a-priori 

stickprovsstorlekskalkylator. 

 Exempel på en variabel som inte testades men kan ha påverkat denna studies resultat är 

kön. Choi och Moran (2009) konkluderade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnors NAPS medelvärden, varken i enskilda dimensioner eller när dimensionerna 

slogs ihop till en plastisk intervallskala. Men, det har rapporterats skillnader mellan män och 

kvinnors PSS-10 medelvärden. Nordin och Nordin (2013) fann kvinnor att ha generellt högre 

PSS-10 medelvärde än män, men vilka implikationer detta kan ha för denna studie är tyvärr 

svårspekulerade och utanför denna studies omfång. 

 Ett skäl till den låga determinationskoefficienten i denna studie kan bero på att 

strategisk förskjutning är ett multidimensionellt begrepp (Choi & Moran, 2009). I denna 

studie användes NAPS som en plastisk intervallskala, istället för att undersöka sambandet 

mellan upplevt stress med varje dimension var för sig. Den förklarade variansen kan ha blivit 

påverkad av en eller flera dimensioner i NAPS, kanske på grund av att en eller flera 

dimensioner korrelerar lågt (eller inte) med stress. Detta kunde ha lösts med en 

multipelregressionsanalys (Borg & Westerlund, 2012). 

 En annan förklarning till den låga determinationskoefficienten kan vara att sambandet 

mellan strategisk förskjutning och upplevd stress inte är linjärt (Borg & Westerlund, 2012). 

Det kan hända att sambandet är krökt, även om Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (r) var signifikant i denna studie.    

      

Metoddiskussion 

 Alla studier har sina brister och denna studie är inget undantag. I denna studie fanns det 

en del metodologiska problem, särskilt två problem som tycks ha påverkat denna studies 

slutsats. Dessa var översättningen av NAPS (new active procrastination scale) och 

datainsamlingen.   
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 I denna studie översattes NAPS från engelska till svenska. Jämfört med 

rekommendationer från forskare var dock översättningsprocessen av NAPS väldigt simpel 

och bristfällig, eftersom översättning av psykologiska mätinstrument medför många hinder 

och fallgropar. Direktöversättningar av tester från ett språk till andra är inte alltid möjligt, 

eftersom meningar kan bli obegripliga, bristande grammatisk och syntaktisk ekvivalens 

(Kristjansson, Desrochers & Zumbo, 2003; Weeks et al., 2007), detta är ganska självklart om 

man har provat översätta t.ex. engelska meningar till svenska i webbaserade 

översättningstjänster. I denna studie användes ingen sådan tjänst för att översätta hela 

meningar. Vissa meningar blev dock lite invecklade, t.ex. låter påståendet ”Jag blir frustrerad 

när jag måste skynda mig för att klara deadlines” inte lika bra som ”Jag blir frustrerad när jag 

måste skynda mig för att möta deadlines.” (Bilaga 3). 

 Sådana fel kan också påverka vad som mäts, även om grammatiken är korrekt. Det 

förekommer nämligen en risk för bristande semantisk ekvivalens, det vill säga att 

översättningen inte framför samma mening som ursprungstexten eller att målgruppen inte 

förstår innebörden av texten (Kristjansson et al., 2003; Weels et al., 2007). Exempelvis kan fel 

ordval ha signifikanta konsekvenser över en studies slutsats (Kristjansson et al., 2003). 

Troligen ligger översättningsfel bakom det låga Cronbachs alfa (0,54) för 

underskalan ”preferens för press”. Översättningsfel kan också ligga bakom den snedvridna 

normalfördelningen av residualerna (Figur 2) (Borg & Westerlund, 2012). Dock, en liten 

anekdot är att vid två olika tillfällen frågade två respondenter om innebörden av ordet ”hopat” 

i PSS-10, ett mätinstrument som har validerats för svensk användning (Nordin & Nordin, 

2013). Detta demonstrerar att även validerade mätinstrument också kan ha sina språkliga 

brister.  

 Professionella metoder såsom anlitande av kvalificerade experter reducerar 

översättningsfel (Gudmundsson, 2009; Kristjansson et al., 2003; Weeks et al., 2007), men 

sådana metoder var inte aktuellt för denna studie. Översättning och validering av ett 

mätinstrument är nämligen en tids- och resurskrävande process (Kristjansson et al., 2003). 

Gudmundsson (2009) listade upp åtta steg för att ett mätinstrument skall få användas i 

kliniska sammanhang, i tillägg till ITC:s (international test commission) riktlinjer. 

Kristjansson et al. (2003) listade upp fem steg för översättning och anpassning av 

mätinstrument. Inhyrning av kvalificerade översättare, experter inom forskningsområdet och 

valda länders kulturer, samt genomgripande pilotstudier var återkommande råd 

(Gudmundsson, 2009; Kristjansson et al., 2003; Weeks et al., 2007). Rent praktiskt hade inte 

dessa steg kunnat implementeras på grund av begränsad tid och ekonomi.   
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 Angående datainsamlingsmetoden så bör några vanliga bekymmer med enkätstudier tas 

upp. Ett vanligt problem relaterat till enkätstudier och självrapportering är ”response bias”, 

alltså olika fenomen kopplat till hur respondenter snedvrider deras svar (Hayes, 2002; 

McGrath, Mitchell, Kim & Hough, 2010). Exempelvis kan frågor/påståenden som 

respondenter upplever påträngande och/eller laddade påverka hur deltagarna svarar, eftersom 

deltagarna kan tycka de gräver för djupt i deras privatliv (Tourangeau & Yan, 2007). 

Kulturella och sociala faktorer spelar en stor roll i hur respondenter upplever 

frågor/påståenden (Tourangeau & Yan, 2007). Mätinstrumentet PSS-10 (Nordin & Nordin, 

2013) frågar efter personliga reflektioner angående respondenters privatliv och hur de 

hanterar stress, exempelvis frågan ”Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du 

inte har kunnat kontrollera de saker som är viktiga i ditt liv?” ber om djupt personlig 

information. Risken finns med andra ord att vissa respondenter inte vill svara ärligt på denna 

fråga. Om PSS-10 medelvärde var lägre än förväntat kunde detta varit indikation på social 

önskvärdhet, det vill säga att respondenter hade svarat på ett sådant sätt att de verkar mindre 

stressade än vad de var (McGrath et al., 2010). Till denna studies försvar låg respondenternas 

PSS-10 medelvärde på 17,6 av 40 (Tabell 4), vilket inte är onormalt för stickprov från 

studentpopulationer (Nordin & Nordin, 2013). Detta kan ses som en indikation att minimal 

response bias förekom i denna studie, i alla fall för PSS-10. För NAPS var detta svårt att testa 

eftersom det saknas data om NAPS-medelvärden i andra studier. 

 Denna studie användes tillfällesurval/bekvämlighetsurval för att distribuera och samla 

in enkäter. Ideellt bör slumpmässigt urval användas i psykologiska studier. Alla personer i en 

vald population, i denna studies fall alla studenter på Karlstads universitets, har då lika stor 

chans att få delta (Borg & Westerlund, 2012; Hayes, 2002). Men slumpmässigt urval kräver 

sätt att nå ut till alla personer i populationen, vilket är tids- och resurskrävande (Hayes, 2002). 

Tillfällesurval är ett tidseffektivt samt resurssnålt tillvägagångsätt men lider av risken för 

urvalsfel. Det vill säga att en eller flera av respondenterna riskerar att inte tillhöra, och därmed 

inte representera, vald studiepopulation (Borg & Westerlund, 2012). I denna studie ställdes 

det ett inklusionskrav att respondenterna var studenter på Karlstads universitet, med syftet att 

införskaffa data som var representativt för Karlstads universitets studentpopulation och 

undvika övertäckning (Borg & Westerlund, 2012). Dock exkluderades alla studenter under 18 

år, eftersom då hade dessa studenter varit tvungna att införskaffa samtycke från deras 

målsman innan de kunde delta.  

 Ett annat problem värt diskutera är frågeställningarna och mätningen av upplevd stress. 

Resultaten visade ett signifikant negativt samband mellan strategisk förskjutning och upplevd 
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stress, men hur hade resultaten blivit om samma personer mättes igen efter några månader? 

PSS-10 mäter en persons upplevda stress den senaste månaden (Nordin & Nordin, 2013), 

något som underlättar för respondenter när de skall tänka tillbaka på vad de har upplevt. Dock 

ger inte detta en bra bild på deras långsiktiga upplevda stressnivå. Långsiktiga 

konsekvenserna av strategisk förskjutning har inte studerats och därför vet man inte om 

beteendet med tid kan leda till ökad upplevd stress. Inte hellre undersöktes vilka coping-

strategier respondenterna använde, något som kunde gett större inblick i hur personer som 

strategiskt förskjuter copar med stressfyllda situationer i vardagen.     

 Ett positiv resultat kopplat till metoden var det låga interna bortfallet; av 102 ifyllda 

enkäter exkluderades bara 3. Detta ger en indikation på att enkäten var lättförståelig och/eller 

att respondenterna inte upplevde frågorna som känsliga eller stötande (Borg & Westlund, 

2012), vilket kan delvis vara ett resultat av pilotstudien (Hayes, 2000). Feedback och resultat 

från pilotstudien användes för rättning av stavfel och formateringsfel samt fastställandet av 

ungefärlig tidsåtgång, åtgärder som implementerades i enkäten som respondenterna 

besvarade. Dessa åtgärder reducerade felformuleringar och felstavningar som annars kunde 

upplevts störande, liksom en generös beräkning av enkätens tidsåtgång vilket gav 

respondenterna möjligheten att besvara enkäten i ett bekvämt tempo. Frågeformulären och 

bakgrundsfrågorna frågade heller inte efter sådant som lätt kunde upplevas stötande, något 

som gjorde det lättare för respondenterna att fullfölja enkäten. En annan förklarning kan också 

vara att studenter ställer upp för andra studenter, eftersom respondenterna kanske förstår 

svårigheterna med datainsamling och c/d-uppsatsskrivande. Kanske beror det på att de har 

varit i samma sits som författaren eller att de kommer vara där inom kort.    

Slutsats 

  Denna studies resultat visade att strategisk förskjutning korrelerade medelstarkt och 

negativt med upplevd stress, vilket besvarade studiens frågeställningar. Detta indikerar att det 

kan finnas stresshanterande egenskaper hos personer som strategiskt förskjuter, men orsak 

och verkan kan man dock bara spekulera i. Att använda strategisk förskjutning för att 

predicera upplevd stress är inte att rekommendera, eftersom den förklarade variansen var låg.  

 Studien hade dock av del metodologiska problem. Det till synes allvarligaste problemet 

var översättningen av NAPS, vilket på många sätt inte var adekvat och följaktligen skadade 

instrumentets liksom studiens reliabilitet och validitet. Sedan kan normalfördelningen av 

residualerna diskuteras (Figur 2), eftersom de avvek på flera ställen i p-p diagrammet. Detta 

kan vara ett tecken på att avvikelser i normalfördelningen, vilket ökar risken för feltolkningen 
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av Breusch-Pagantestet. Därmed finns det en möjlig risk för hetereoskedacitet. Så, studies 

resultat var signifikanta, men dessa bör tolkas med försiktighet med tanke på studiens 

svagheter.   

Förslag för framtida forskning 

 Framtidig forskning bör först och främst utveckla en svensk översättning av NAPS, 

genom att följa exempelvis Kristjansson med fleras (2003) eller Weeks med fleras (2007) steg 

för översättning av mätinstrument. Utan ett sådant mätinstrument kan inte forskning om 

strategisk förskjutning göras på svenska.   

 Det vore också intressant om framtidig forskning undersöker sambandet mellan 

strategisk förskjutning och vilka coping-strategier som används, djupgående studie om 

könsskillnader i strategisk förskjutning samt sambandet mellan strategisk förskjutning och 

upplevd stress under en längre tidsperiod.  
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Tabell 1. 

Korrelation mellan NAPS och PSS-10  

Mätinstrument 1 2 

1. NAPS - -0,314* 

2. PSS-10  - 

Notering. N = 99  

*p<0,001 (1-sidigt) 
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Tabell 2. 

Summering av regressionsmodellen  

r r2 Justerad r2 Std. fel från estimatet 

0,314 0,099 0,089 6,45 

Notering. Oberoendevariabeln var strategisk förskjutning och beroendevariabeln var upplevd stress. 
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Tabell. 3 

ANOVA-tabell 

 SS df MS F Sig. 

Regression 454,19 1 454,19 10,61 0,002 

Residualer 4137,04 96 43,09   

Total 4586,13 97    

Notering. Oberoendevariabeln var strategisk förskjutning och beroendevariabeln var upplevd stress. 
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Tabell. 4 

Minsta värdet (Min), högsta värdet (Max), medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för 

NAPS respektive PSS-10.  

Mätinstrument Min Max M SD 

NAPS 4,00 96,00 70,41 11,85 

PSS-10 39,00 34,00 17,60 6,86 
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Punktdiagram för predicerade värden och standardiserade residualer 

 

Figur. 1. Punktdiagram för regression av standardiserade predicerade värden och 

standardiserade residualer. 
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Normal p-p diagram (normal probability plot) 

 

Figur 2. Regression av standardiserade residualer. De observerade residualerna i denna studie 

representeras i figuren som cirklar.
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Linjär regressionsmodell  

  

Figur 3. Den linjära regressionen av strategisk förskjutning (oberoendevariabeln) och upplevd 

stress (beroendevariabeln).  
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Bilaga 1. Etiskt protokoll 

Vilken nytta medför studien? (för deltagaren och för vetenskapen) 

 Prokrastinering är i stor del sett som ett negativt beteende (Klingsieck, 2013; 

Steel, 2007).  Strategisk förskjutning (Corkin et al., 2011; Klingsieck, 2013), en 

omformulering av aktiv prokrastinering (Chu och Choi, 2005; Choi och Moran, 2009), 

är ett begrepp som har hjälpt nyansera forskningen om prokrastination. Istället för att 

vara ett enbart negativt beteende så kan uppskjutning av aktiviteter också vara något 

positivt. Denna studie syftar på att bidra till ökad kunskap om strategisk förskjutning, 

genom att undersöka sambandet mellan strategisk förskjutning och upplevd stress. 

Vilka risker finns för deltagaren? (finns det till exempel någon risk med valda instrument?) 

 Risken att deltagarna i studien skulle råka ut för något är minimal.   

Hur kan riskerna minskas? 

 Risken minskas genom tydlig information deltagarna om vad frågorna handlar 

om, deltagarnas rättigheter såsom att deras deltagande är helt frivilligt, att de förblir 

konfidentiella då bakgrundsfrågorna i princip inte kan röja deras identitet, att de kan 

avsluta sitt deltagande innan enkäterna samlas in oavsett om alla frågor är ifyllda, att 

enkäterna anonymiseras elektroniskt när de skall bearbetas, samt att de fysiska 

enkäterna förstörs när uppsatsen har blivit godkänt.       

Vilken information ska deltagaren få? (se riktlinjerna nedan) 

 Informationen som deltagarna får finns i bilaga 2 ” Information till deltagare”.  

 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke? 

 Samtycke får möjlighet att fylla i sitt samtycke genom att besvara frågan ”Har du 

läst och förstått enkätens instruktioner och ger samtycke till att delta i studien?” Detta är 

enkätens första fråga och svarsalternativen är ”Ja” respektive ”Nej”  

Hur ska data hanteras? (Hur ska till exempel transkriberingar hanteras? Ska data lagras? 

Hur ska data analyseras?) 

 De fysiska enkäterna lagras i en mapp och förstörs när uppsatsen har blivit 

godkänd. Detta kan göras eftersom uppsatsen inte är på en sådan nivå att den kan 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller dylikt. Data från de fysiska enkäterna som 

överförs till statistikprogram lagras på datorn till uppsatsförfattaren.  
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Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas? 

 Ingen obehörig får ta del av insamlad data och enkäterna frågar inte efter 

personuppgifter. De fysiska enkäterna blandas innan de matas in i statistikprogram, 

samt randomiseras med hjälp av valt statistikprogram.  

Hur får deltagarna del av resultatet? 

 Deltagarna informeras om att uppsatsen publiceras i DiVA när den är godkänd. 

Deltagarna får också tillgång till en mailadress där de kan kontakta uppsatsens 

författare, eller dennas handledare, om de har frågor om studien eller studiens resultat.    
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Bilaga 2. Information till deltagare 

Information till deltagare 

Hej! 

Mitt namn är Niklas Hofstad och jag läser Vård- och Stödsamordnarprogrammet här på Karlstads 

universitets universitet. Detta är en förfrågan till deltagande i en enkätundersökning som jag gör i 

samband med min kandidatuppsats i psykologi.  Syftet med undersökningen är att undersöka 

studenters studievanor, studieprestation samt tankar och känslor rörande deras vardagsliv. Om du 

väljer att delta kommer du bidra till ökad kunskap inom forskningsområdet.  

För att delta måste du vara minst 18 år, myndig och studera på Karlstads universitets universitet. 

Enkäten består av 34 frågor och tar ungefär 5 till 8 minuter att besvara. Målet är att få in minst 100 

besvarade enkäter. Att delta är helt frivilligt och enkäten frågar inte efter personuppgifter.  

En del frågor som ställs kan upplevas som personliga och känsliga. Om du upplever obehag av att 

besvara frågor som angår dina studievanor, studieprestation, samt/eller tankar och känslor rörande ditt 

vardagsliv så bör du avstå från att delta.  

De insamlade enkäterna kommer att analyseras statistiskt, redovisas på gruppnivå och sammanfattas 

skriftligt i min kandidatuppsats. Enkäternas ordning slumpas i Excel med syftet att jag inte ska veta 

vilken ordning de ligger i; på sådant sätt kan jag inte koppla dem till specifika personer. När 

kandidatuppsatsen är färdig kommer de fysiska kopiorna av de insamlade enkäterna att förstöras.  

Om du vill ta del av resultatet kommer uppsatsen finnas tillgänglig i det digitala arkivet (DiVA). Kontakta 

gärna mig eller min handledare om du har frågor eller funderingar angående enkätundersökningen och/ 

eller resultatet.  

 

Ansvarig student    Ansvarig handledare  

Niklas Hofstad     Nina Svensson 

cuppsats.niklas@gmail.com    nina.svensson@Karlstads universitet.com 

  

mailto:cuppsats.niklas@gmail.com
mailto:nina.svensson@kau.com
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Bilaga 3. Enkäten   Samtycke och Bakgrundsfrågor 

1.  Har du läst och förstått enkätens instruktioner och ger samtycke till att delta i studien? 
 

☐ Ja 

☐ Nej 

2. Hur gammal är du? 
 

    Jag är _____ år gammal. 

3. Vilket kön (gender) identifierar du dig själv som? 
 

☐ Man 

☐ Kvinna 

☐ Ett annat kön 

4. Var snäll och sätt ett kryss för vilken studieform du studerar 
 

☐ Program 

☐ Fristående kurs(er) 

☐ Annat (t.ex. yrkesutbildning)  

5. I vilken studietakt studerar du? 
 

☐ 100 % 

☐ 75 % 

☐ 50 % 

Om du har en annan studietakt var vänlig och skriv ner den här: _____ % 

6. Har du tidigare studerat på masternivå eller högre nivå? 
 

☐ Ja 

☐ Nej 

7. Hur många avklarade högskolepoäng har du? (Skriv ungefär hur många hp du har om du inte kommer ihåg) 
 

Jag har _____ avklarade högskolepoäng. 

8. Ungefär hur mycket tid brukar du studera på egen hand?  
 
Jag studerar på egen hand ungefär _____ till _____ timmar i veckan.   
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Studievanor och studieprestation 

Frågorna nedanför handlar om dina studievanor och studieprestation. Det finns sju svarsalternativ. 

Alternativ 1 innebär att du inte alls håller med påståendet, medan alternativ 7 innebär att du håller helt 

med påståendet. Alternativ 4 innebär att du delvis håller med och delvis inte håller med påståendet. För 

varje påstående, sätt ett kryss i svarsrutan som bäst överensstämmer med dig.    

 Instämmer 
inte alls 

     Instämmer 
helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag tenderar att prestera sämre när 
jag måste arbeta mot deadlines. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Jag gör inte bra ifrån mig om jag 
måste skynda genom en uppgift. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. När jag skjuter upp något till sista 
sekunden, blir jag inte nöjd med 
resultatet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Jag uppnår bättre resultat om jag 
utför en uppgift i ett långsammare 
tempo, 
långt innan en deadline. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Det är verkligen en möda för mig 
att arbeta mot kommande deadlines. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Jag blir upprörd och vill inte ta itu 
med arbete när jag blir tvungen att 
arbeta under press. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Jag känner mig nervös och kan 
inte koncentrera mig när det är för 
mycket tidspress på mig. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 

helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag blir frustrerad när jag måste 
skynda mig för att klara deadlines. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. För att kunna använda min tid mer 
effektivt, skjuter jag avsiktligt upp 
vissa uppgifter. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Jag väntar avsiktligt med att 
arbeta för att maximera min 
motivation. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. För att kunna använda min tid 
bättre, väntar jag medvetet med att 
göra vissa uppgifter. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Jag blir klar med merparten av 
mina uppgifter strax innan deadlines 
eftersom jag medvetet väljer att arbeta 
så. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Jag påbörjar ofta saker i sista 
minuten och upplever det som svårt 
att slutföra dem i tid. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Jag misslyckas ofta med att nå 
mål som jag har satt för mig själv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Jag blir ofta försenad när jag ska 
få saker gjort. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Jag har svårt att fullfölja aktiviteter 
när jag väl påbörjar dem. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Tankar och känslor rörande vardagslivet  

Frågorna nedanför handlar om dina tankar och känslor den senaste månaden. För varje fråga sätt ett 

kryss i svarsrutan som bäst överensstämmer med hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt. 

Aldrig Nästa aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

Under den senaste månaden, hur ofta har 
du… 

0 1 2 3 4 

25. … varit upprörd över något som hände 
oväntat? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. … känt att du inte har kunnat 
kontrollera de saker som är viktiga i ditt 
liv? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. … känt dig nervös och ”stressad”? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. … känt dig säker på din förmåga att 
hantera personliga problem? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. … känt att saker har gått som du har 
velat? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. … känt att du inte har kunnat hantera 
alla saker som du har varit tvungen att 
göra? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31. … känt att du har kunnat hantera 
irriterande situationer i ditt liv? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

32. … Känt att du har full kontroll över 
saker? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33. … blivit förargad över att saker var 
utanför din kontroll? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

34. … känt svårigheter har hopat sig i 
sådan utsträckning att du inte kunde 
övervinna dem? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tack för din medverkan! 

 


