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Prokrastinering hos högskolestudenter 

i relation till self-efficacy och studieresultat  
Malin Andersson      

 

Prokrastinering innebär att frivilligt skjuta upp en viktig aktivitet, trots 

vetskapen om att det leder till stress, ångest och ytterligare negativa 

konsekvenser. Enligt forskning anses 80-95 % av alla högskolestudenter 

prokrastinera,  50 % av studenterna uppger att detta leder till problem. Self-

efficacy är individens tilltro till den egna förmågan att klara av saker. Syftet 

med studien var att undersöka prokrastinering i relation till self-efficacy och 

studieresultat. Metoden som användes var en webbenkät där två 

mätinstrument kombinerades, varav dessa är välkända inom forskning på 

området, Procrastination Assessment Scale for Students samt College 

Academic Self-efficacy Scale. Därtill adderades ett flertal frågor som mätte 

studieresultat. I undersökningen deltog 426 högskolestudenter varav 141 

män. Resultatet visade på signifikanta samband mellan prokrastinering och 

sämre studieresultat, samt mellan prokrastinering och låg self-efficacy. 

Uppskjutande är ett destruktivt beteende som kan ge allvarliga konsekvenser 

på flera områden. Av den orsaken bör det vara viktigt att bedriva 

forskningen vidare.  

Keywords: procrastination, students, self-efficacy, academic failure 

 

Inledning 

Prokrastinering- vad innebär det och varför gör vi det? 

Ordet prokrastinering är hämtat från engelska språkets procrastination som i sin tur kommer 

av latinets pro crastinus som betyder till morgondagen. En exakt vetenskaplig definition på 

prokrastinering finns inte, snarare ett flertal olika tolkningar. Enligt Klingsieck (2013) kan 

prokrastinering definieras som att medvetet skjuta upp eller försena en nödvändig eller viktig 

aktivitet, trots förväntan av negativa konsekvenser. Solomon och Rothblum (1984) definierar 

prokrastinering som att onödigt skjuta upp åtaganden så att det leder till upplevt obehag hos 

individen. Forskare betonar tre kärnkriterier för prokrastinering som innebär att beteendet ska 

vara förhalande, onödigt och kontraproduktivt (Schouwenburg, 1995). 

     Forskning visar att prokrastinering är ett problem för många människor, mest forskning 

inom området har gjorts på studenter och enligt Steel (2007) kan upp till 80 - 95 % av alla 

högskolestudenter anses prokrastinera i någon form, 50% av studenterna upplever att 

uppskjutandet leder till problem. För den generella vuxna befolkningen innehar 15-20% ett 

uppskjutarbeteende (Harriot & Ferrari, 1996; Steel, 2007).  

     I vissa fall kan uppskjutande vara fördelaktigt. Chu och Choi (2005) delger att vissa 

studenter upplever fördelar av att arbeta under tidspress och aktivt väljer att prokrastinera. 

Tice och Baumeister (1997) rapporterar att högskolestudenter som prokrastinerar upplever 

mindre stress och ohälsa tidigt på en termin än de som inte skjuter upp, dock inte senare på 

terminen. De negativa konsekvenserna av prokrastinering uppväger dock och är betydligt mer 

vanliga. Forskning visar att prokrastinering resulterar i sämre prestation (Tice and Baumeister 

1997; Wesley 1994) sämre hälsa, färre hälsofrämjande beteenden, högre nivåer av stress, 
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ångest och depression (Ferrari et al, 2005, Sirois 2004). Schraw, Wadkins och Olafson (2007) 

upptäckte att studenter lider av trötthet, stress, skuldkänslor, ångest och sämre livskvalitet till 

följd av att prokrastinera. Prokrastinering är vanligt förekommande och ibland ett allvarligt 

problem där inre konsekvenser kan vara irritation, ånger, förtvivlan och självanklagelser 

(Burka & Yuen, 1983). Externa, yttre konsekvenser kan vara kostsamma och innebära 

problem i arbete och studier, förlorade möjligheter och ansträngda relationer (Burka & Yuen, 

1983). Semb, Glick och Spencer (1979) rapporterar samband mellan prokrastinering och 

dåliga studieresultat. 

     Två aktivitetsegenskaper tros påverka prokrastinering. För det första tenderar människor att 

gynna uppgifter som är mer behagliga på kort sikt, även om de är skadliga i det långa loppet. 

För det andra, ju obehagligare en uppgift är, desto mer sannolikt är det att människor undviker 

att utföra den (Steel, 2007). Enligt McCown (1986) tror behaviorister att uppskjutande är en 

inlärd vana som utvecklas från en mänsklig preferens för trevliga aktiviteter och kortsiktiga 

belöningar. När någon fruktar en uppgift så uppstår prokastinering som en befrielse från 

ångest, det positiva minnet av att inte känna ångest förstärker då uppskjutarbeteendet 

(Solomon & Rothblum, 1984). Steel (2007) drog slutsatsen i sin meta-analys att människor 

prokrastinerar oftare när de står inför jobbiga uppgifter än när uppgifterna är trevliga. 

     Att avsiktligt skjuta upp uppgifter kan vara problematiskt för prestationen, ändå kvarstår 

beteendet då det tillfälligt lindrar ångest och bidrar till ett positivt humör (Steel, 2007).  

Känslomässig lättnad och gott humör är endast tillfälligt då humöret sänks efter uppskjutande 

av en uppgift. Vissa forskare (Lay & Schouwenburg, 1993) fann i sina studier att deltagare 

rapporterade dåligt humör efter uppskjutande av en uppgift.    
     En exakt förklaring av orsaker till prokrastinering finns inte. Dock återkommer ett flertal 

faktorer i olika studier som anses bidra till uppskjutarbeteende. Dessa är exempelvis self-

efficacy, självkänsla, motivation, impulsivitet, neuroticism, tendens till att bli distraherad och 

att vara upprorisk (Schubert Walker, 2004; Steel, 2007). En persons dygnsrytm, anses också 

kunna bidra till uppskjutarbeteende. Digdon och Howell (2008) menar att kvällsmänniskor 

utför prokrastinering i större omfattning än morgonpigga människor.  

     Forskning har kunnat utvisa samband mellan impulsivitet och uppskjutarbeteende (Steel, 

2007). Impulsiva människor tenderar att prokrastinera mer, de är även mer benägna att vilja 

ha snabba belöningar. De drivs mot omedelbar tillfredsställelse och försummar eller ignorerar 

förpliktelser de har som ger belöningar på längre sikt (Steel, 2007).  Impulsiva människor blir 

lätt uttråkade och längtar efter spänning, därmed kan de avsiktligt skjuta upp arbetet för att 

känna spänningen av att arbeta nära en deadline (Steel, 2007).     

     Enligt Steel (2007) har klinisk depression flera egenskaper som gör den till en sannolik 

orsak till prokrastinering. Deprimerade människor är ofta oförmögna att njuta av livets 

aktiviteter, tenderar att sakna energi och har svårt att koncentrera sig, symptom som gör det 

svårt att genomföra olika uppgifter. Detta leder till en ond cirkel, då prokrastinering kan leda 

till depression och depression till prokrastinering. 

     I sin faktoranalys fann Solomon och Rothblum (1984) att ångest för att utvärderas negativt, 

perfektionism och lågt självförtroende utgjorde dominerande faktorer till prokrastinering. Ett 

flertal studier har påvisat att prokrastinering kan sammankopplas med ångest och rädsla för att 

misslyckas (Solomon & Rothblum, 1984; Ferrari & Tice, 2000). Andra forskare har också 

identifierat rädsla för att misslyckas, utöver en motvilja mot att utföra uppgifter, låg 

självkänsla, låg självreglering och låg self-efficacy som centrala prediktorer för 

prokrastinering (van Eerde, 2000; Wolters, 2003; Steel, 2007).      
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Self-efficacy- vad är det och vad har det för betydelse? 
 

Self-efficacy kan beskrivas såsom en individs tilltro till den egna förmågan. Hög self-efficacy 

innebär en optimistisk och självsäker syn på den egna förmågan att klara av utmaningar 

(Scholz, Gutiérrez Dona, Sud & Schwarzer, 2002). Studier visar att self-efficacy påverkar hur 

människor tänker, känner och agerar (Bandura, 1997).    

     Self-efficacy spelar en viktig roll i prokrastinering på tre sätt: För det första påverkar 

uppfattningen av ett mål eller en uppgift graden av self-efficacy. En student med hög self-

efficacy tror att han/hon har kapacitet, kompetens och resurser för att klara av uppgiften. För 

det andra, efter att ha utfört en uppgift, är människor med högre self-efficacy mer uthålliga, 

återhämtar sig snabbare från motgångar, och lägger mer kraft på uppgiften (Schwarzer et al, 

1999; Schwarzer & Jerusalem, 1995). För det tredje, upplevelsen av att kunna avvärja 

distraktioner och attraktiva alternativ stärker en persons self-efficacy.   

Self-efficacy har undersökts i flera tidigare studier på prokrastinering, med resultat som visar 

på en omvänd relation till prokrastinering. Låg nivå av self-efficacy visar således på hög nivå 

av prokrastinering. (Ferrari et al., 1992, Haycock et al.,1998, Steel, 2007, Tuckman, 1991, 

Wolters, 2003). 

     Prokrastinering är en negativ följd av inlärt beteende som har samband med en persons 

känslor av hjälplöshet (Schubert Walker, 2004). Om studenter tror att de inte kan lyckas med 

vissa uppgifter så tar de sig endast an dem ytligt, ger lätt upp, samt undviker eller motstår att 

utföra uppgifterna. Låg self-efficacy förhindrar akademisk framgång och på lång sikt skapar 

detta självuppfyllande profetior om misslyckande och inlärd hjälplöshet som kan vara 

förödande för det psykiska välbefinnandet (Margolis & Mccabe, 2006). Vidare kan låga 

nivåer av upplevd self-efficacy leda till lågt självförtroende, en negativ syn på egen förmåga 

och känslor av ångest, hjälplöshet och depression (Bandura, 1997; Scholz et al., 2002). 

Gällande en hög nivå av upplevd self-efficacy nämns ett flertal positiva konsekvenser såsom 

högre prestation, bättre hälsa och ett rikare socialt liv. Personer som upplever en hög nivå av 

self-efficacy är bättre på att se möjligheter och att sätta upp högre individuella mål vilka de 

ser till att efterfölja (Bandura, 1997; Scholz et al., 2002; Schwarzer, 1992).     

     Bandura (1993) definierar två relaterade men åtskilda komponenter i self-efficacy: effekt-

förväntningar och utfallsförväntningar. Effekt-förväntningar är föreställningar om sin förmåga 

att utföra specifika uppgifter. Utfallsförväntningar hänvisar till tron om sannolikheten för att 

vissa beteenden leder till önskade resultat. Enligt Bandura (1993) skapas människors 

ageranden i tankarna innan de utförs och detta innebär även en förväntan på möjligt utfall av 

handlingen. Personer med låg self-efficacy har en negativ inställning och förväntan på 

konsekvensen av handlingen redan innan den utförs. Individer som tvärtom har en hög nivå av 

self-efficacy har en positiv förväntan på sina handlingar och är även mer inställda på att nå 

sina mål (Bandura, 1997). Bandura menar att dessa personer även har mer motståndskraft när 

det gäller att övervinna motgångar i livet. Studenter med hög nivå av self-efficacy tenderar att 

engagera sig lättare i akademiska uppgifter, använder sig av mer effektiva strategier, härdar ut 

längre och får bättre betyg än de studenter som är mindre säkra på sin förmåga att lyckas 

(Bandura, 1997).  

     Prokrastinering kan ändras genom att förbättra individens inställning till den egna 

förmågan, dennes self-efficacy. För att kunna åstadkomma detta föreslår Schubert Walker 

(2004) en terapeutisk modell som kan förbättra självkontrollen och negativa jämförelser med 

andra. Denna metod höjer individens självkänsla samt nivån av upplevd self-efficacy, faktorer 

som anses vara betydelsefulla för att kunna bemästra uppskjutarbeteende. Modellen grundas 

på att personer som skjuter upp får ta del av beteendets konsekvenser och komponenter och 

får således en ökad förståelse för i vilka situationer samt varför uppskjutande utövas. Detta 

anses på sikt höja individens self-efficacy och reducera känslor av hjälplöshet som Schubert 
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Walker menar ligger till grund för uppskjutarbeteendet. Flera forskare föreslår time 

management som förebyggande åtgärd (Mackenzie, 1997; Van Eerde, 2003). Time 

management kan vara till hjälp när det gäller planering, genom att fokusera på viktiga resultat 

på längre sikt. Time management innebär att  lära sig kontrollera samt hantera tiden, dels 

genom att prioritera bättre men även genom att lära sig att ta itu med saker och inte skjuta upp 

dem (Mackenzie, 1997; Van Eerde, 2003).   

 

 

Syfte 

 
Dagens student- och arbetsliv kräver alltmer att man ska prestera under tidspress. 

Uppskjutarbeteende kan leda till problem i student- och yrkesliv, både för individen, dess 

omgivning och för företag. Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 

prokrastinering och self-efficacy, samt prokrastinering och misslyckande i studier hos 

högskolestudenter i Sverige.  

     Det kan vara av stor betydelse att påvisa en korrelation mellan prokrastinering och self-

efficacy då forskning på området visat att insatser för att öka nivån av self-efficacy hos en 

individ också kan minska tendensen till uppskjutande (Margolis & McCabe, 2006; Schubert 

Walker, 2004).   

     Denna studie har en samhällsnytta på så sätt att den kan bidra till en ökad medvetenhet om 

ämnet och på sikt en minskning av prokrastinering hos människor och därmed förbättrad hälsa 

och ökat välmående.  Studiens forskningsfrågor är följande: 

 ”Finns det något samband mellan prokrastinering och self-efficacy?”, ”Finns det något 

samband mellan prokrastinering och misslyckande i studier?” och ”Finns det skillnader 

mellan könen när det gäller self-efficacy samt prokrastinering?” 

 

Metod 

Deltagare 

Urvalet skedde genom att e-post skickades ut till 2920 högskolestudenter via 114 studentlistor 

med förfrågan om att delta i undersökningen. Det rådde en stor variation på vad dessa 

studenter studerade, alltifrån civilingenjör, lärare och kammarmusiker till internationell 

marknadsföring, robotik och socionom. 

Länken till webbenkäten delades även ut i två olika klasser på en högskola som bestod av 

magisterelever inom psykologi. Förutom en förfrågan och syftet med undersökningen innehöll 

meddelandet information om att studien följde etiska principer såsom att deltagandet var 

frivilligt, anonymt och att ingen kunde ta del av uppgifter om deltagarna eller vad de svarat i 

enkäten. Ingen kompensation för deltagande utgick till undersökningspersonerna. 

     Länken till webbenkäten skickades ut med e-post till högskolestudenter. Antal deltagare i 

studien var 426. Antal kvinnor var 285 (67 %) och antal män 141 (33 %). Ålder varierade 

mellan 19 och 48 år, M = 24,97 år, SD = 4,97. Sammanlagt var det 42 individer som inte hade 

svarat på enkätens samtliga frågor. En bortfallsanalys visade att bortfallet var slumpmässigt, 

vilket innebär att det inte fanns något mönster gällande de frågor som inte hade besvarats. 

 

Material 
 

De mätinstrument som användes var Procrastination Assessment Scale for Students (PASS; 

Solomon & Rothblum, 1984) som kombinerades med College Academic Self-efficacy Scale 
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(CASES;Owen & Froman, 1988). Enkäterna översattes från engelska till svenska genom 

ordlistor och hjälpmedel på internet. Dessa två mätinstrument valdes för att de är specifika 

och mäter prokrastinering och self-efficacy hos just universitets-/högskolestudenter. Till dessa 

enkäter lades det till ett flertal frågor om studieresultat för att kunna mäta prokrastinering i 

relation till framgång i studier.  

     Prokrastinering. Graden av prokrastinering mättes med 15 frågor från skalan 

Procrastination Assessment Scale for Students; PASS. Exempel på frågor var: ”Studera till 

tentor- till vilken grad skjuter du upp denna uppgift?” Deltagarna svarade på frågorna för 

varje akademisk uppgift enligt en 5-gradig Likert skala: “Till vilken grad skjuter du upp 

denna uppgift?” (1 = “Skjuter aldrig upp” till 5 = “Skjuter alltid upp”) och “Till vilken grad är 

uppskjutande på denna uppgift ett problem för dig?” (1 = “Inte alls ett problem” till 5 = 

“Alltid ett problem.”) De frågor som mätte om uppskjutande var ett problem delades in i 

samma index. Denna fråga var: ”Till vilken grad är uppskjutning på denna uppgift ett problem 

för dig?” syftande på varje uppgift som handlade om uppskjutande, tillika att skriva en 

uppsats, att studera till tentor, följa med i veckans läsning av kurslitteratur, administrativa 

uppgifter, samt mötesaktiviteter. Cronbach´s alpha för denna variabel var 0,68. 

     Vidare frågades: ”Till vilken grad vill du minska på din tendens till att skjuta upp denna 

uppgift?”. Svaren var: ”Vill inte minska, till viss del eller vill absolut minska.” Övriga frågor 

handlade om att skriva en uppsats, läsning av kurslitteratur, administrativa uppgifter samt 

mötesaktiviteter. Dessa frågor var utformade på samma sätt, till vilken grad uppgiften sköts 

upp, hur stort problem det var samt om personen ville minska på tendensen till uppskjutande 

för den aktuella uppgiften.Variabeln vill minska innehöll frågan ”Till vilken grad vill du 

minska på din tendens till att skjuta upp denna uppgift?” och denna upprepades efter varje 

fråga om uppskjutning på den aktuella uppgiften var ett problem, således fem gånger. 

Cronbach´s alpha koefficienten för denna variabel var .64. 

     Enligt Solomon och Rothblum (1984) uppvisar Procrastination Assessment Scale- 

Students en Cronbach´s alpha koefficient på .74. I den aktuella studien var Cronbach´s alpha 

koefficienten för Uppskjutande .61. Den oberoende variabeln uppskjutande innehöll i 

analysen frågorna: ”Att skriva en uppsats/hemtentamen/rapport/inlämningsuppgift- till vilken 

grad skjuter du upp denna uppgift?”, ”Studera till tentor- till vilken grad skjuter du upp denna 

uppgift?”, ”Att hänga med i veckans läsning- till vilken grad skjuter du upp denna uppgift?”, 

”Administrativa uppgifter- till vilken grad skjuter du upp denna uppgift?” samt 

”Mötesaktiviteter- till vilken grad skjuter du upp denna uppgift?” 

     Self-efficacy mättes med College Academic Self-efficacy Scale; CASES som innehöll 33 

påståenden där personerna fick ange grad av självförtroende i olika studiesammanhang. 

Exempel på påståenden var att svara på frågor i en stor eller liten klass, skriva prov med olika 

svårighetsgrad, få bra betyg samt ifrågasätta en lärares synpunkter.  Svarsalternativen bestod i 

att rangordna varje påstående efter hur mycket självförtroende man har att utföra den, hur 

säker man var i situationen. Svarsalternativen bestod av en 5-gradig Likert skala, 1=mycket 

till 5= lite. Enligt Owen och Froman (1988) har College Academic Self-efficacy Scale god 

intern konsistens, med en Cronbach´s alpha på .90 och .92 (mätt vid två tillfällen). I den 

aktuella studien var Cronbach´s alpha koefficienten för denna skala .91. De frågor som ingick 

i variabeln self-efficacy var i analysen samtliga 33 frågor på skalan då alla frågorna mätte 

self-efficacy.  Låga värden på variabeln self-efficacy i resultatet betyder höga värden av 

upplevd self-efficacy, då det var omvända poäng i enkäten.   

     Studieresultat. Delen i enkäten som mäter framgång i studier innehöll följande fråga: ”Hur 

många terminer har du studerat på högskola/universitet?”. Frågorna ”Hur många gånger har 

du fått göra om en salstenta?” samt ”Hur många gånger har du fått komplettera eller göra om 

en hemtentamen/rapport/inlämningsuppgift?” hörde till delen om misslyckande i studier. 
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Beroende variabler var problem, vill minska, framgång i studier, misslyckande i studier samt 

self-efficacy.  

Den variabel som mätte framgång i studier innehöll endast frågan ”Hur många terminer har 

du studerat på högskola/universitet?” . Variabeln misslyckande i studier innehöll frågorna 

”Hur många gånger har du fått göra om en salstentamen?” och ”Hur många gånger har du fått 

komplettera eller göra om en hemtentamen?” Cronbach´s alpha koefficienten för 

misslyckande i studier var i denna studie .57.  

 

 

Procedur 

I e-postmeddelandet fick studenterna veta vad studien handlade om, syftet med den samt att 

webbenkäten skulle ta 5-10 minuter att fylla i. En pilotstudie av den färdiga enkäten utfördes 

av två personer innan deltagarna fick fylla i den. De personer som valde att delta i 

undersökningen fick på webbenkätens första sida läsa igenom en informationstext som 

återigen informerade om hur undersökningen gick till, syftet med studien samt att den följde 

etiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) såsom anonymitet, att det var frivilligt att delta 

i studien, att de kunde avstå från att besvara vissa frågor om de ville samt att ingen annan 

person skulle kunna ta del av vad de svarat eller få del av information om deltagarna. Sedan 

fick de besvara enkätens första del om uppskjutarbeteende i studiesammanhang, därefter 

frågorna som mätte framgång i studier och sist i enkäten fanns delen om self-efficacy där de 

fick ta ställning till 33 påståenden gällande self-efficacy i studiesammanhang.   

 

Resultat 

Tabell 1. Beskrivande statistik för totala poäng på uppskjutande, self-efficacy samt 

misslyckande. 

Skala N M SD Test min Test max 

Total uppskjutande 372 38.29 7.52 15 57 

      

Total self-efficacy 341 83 18.65 36 138 

      

Total misslyckande 338 5.88 6.51 0 70 

      

     Prokrastinering och self-efficacy. Relationen mellan uppskjutande i studiesammanhang 

(mätt med PASS) och upplevd self-efficacy (mätt med CASES) undersöktes med 

användningen av Pearson´s produkt-moment korrelationskoefficient. Det fanns en positiv 

korrelation mellan de två variablerna, r =.162, n =382, p <.001.Detta betyder att höga nivåer 

på uppskjutande var associerat med låga nivåer på upplevd self-efficacy, eftersom self-

efficacy skalan var omvänd.  

     Prokrastinering och misslyckande i studier. Relationen mellan uppskjutande och 

misslyckande i studier (mätt efter hur många gånger personerna gjort 

omtentor/kompletteringar) undersöktes också med Pearson´s produkt-moment 

korrelationskoefficient. Det fanns en positiv korrelation mellan dessa variabler, r =.159, n = 

377, p <.001, vilket visar på att höga nivåer av uppskjutande associeras med höga nivåer av 

misslyckande i studiesammanhang.  
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Tabell 2. Pearson-korrelationer mellan uppskjutande, problem, vill minska, framgång, 

misslyckande, self-efficacy. 

 

Skala Uppskjutande    Problem      Vill minska    Framgång Misslyckande 

1.Uppskjutande —     

2.Problem     .52** —    

3.Vill minska     .43** .67** —   

4.Framgång .04 .06 .01 —  

5.Misslyckande 

 

    .16** .18** .21** .24** — 

 

6.Self-efficacy     .16** .31** .21** -.13* .11* 

Not:Variabeln problem står för problem med uppskjutande, vill minska betyder vill minska 

uppskjutande, framgång och misslyckande gäller i studier. * p < .05 (two-tailed) ** p < .01  

(two-tailed). 

     En envägs variansanalys utfördes för att se om det fanns en skillnad i uppskjutande mellan 

deltagarna. Deltagarna delades in i tre grupper med lågt, mellan och högt värde på 

uppskjutande. Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre grupperna på tre av fem 

variabler, se Tabell 3. Ett post hoc test (Tukey HSD) utfördes för att se var skillnaderna 

mellan grupperna låg. Detta test indikerade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

medelvärdena på alla tre grupper (lågt, mellan, högt uppskjutande) för variabeln ”problem” 

(se Tabell 3.) Även  för variabeln ”vill minska” påvisades en signifikant skillnad mellan alla 

tre grupper. Variablerna misslyckande samt self-efficacy befanns ha signifikanta skillnader 

endast med grupp 3, höga poäng på uppskjutande, (M =5.50  , SD = 1.80)  misslyckande 

grupp 4 (M =2.93 , SD =3.41)  self-efficacy grupp 5 (M =2.52  , SD =0.56).  Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas mellan resterande grupper.  

 

 Tabell 3. Anova-tabell för de olika variablerna jämförande de tre grupperna låga, mellan 

och höga poäng på uppskjutande. 

Variabel M SD Df   F Sig.* 

Problem    2.41 62.15 0.00 

1.Lågt uppskjutande 2.05 0.87   1+2=0.001 

2.Mellan 2.38 0.51   2+3=0.001 

3. Högt uppskjutande 2.84 0.65   3+1=0.001 

Vill minska 

1 

2 

3 

Framgång  

1 

2 

3 

Misslyckande 

1 

2 

3 

Self-efficacy 

1 

2 

3 

 

1.83 

2.02 

2.23 

 

5.34 

5.58 

5.56 

 

2.18 

2.82 

3.44 

 

2.35 

2.52 

2.63 

 

0.44 

0.41 

0.41 

 

1.73 

1.76 

1.90 

 

2.31 

2.65 

4.27 

 

0.51 

0.54 

0.60 

2.41 

 

 

 

2.38 

 

 

 

2.37 

 

 

 

2.38 

 

30.87 

 

 

 

0.56   

 

 

                                

4.19 

 

 

 

7.07 

 

 

0.00 

1+2=0.002 

2+3=0.001 

3+1=0.001 

0.57 

1+2=0.56 

2+3=0.99 

3+1=0.62 

0.016 

1+2=0.35 

2+3=0.28 

3+1=0.012 

0.001 

1+2=0.084 

2+3=0.22 

3+1=0.001 
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Not. *1+2= relationen mellan grupp 1och 2. 2+3= relationen mellan grupp 2 och 3, samt 

3+1=relationen mellan grupp 3 och 1. Denna kolumn visar respektive p-värde mellan 

grupperna samt om det är signifikant eller ej på en .05 nivå. 

     Kön och prokrastinering. Ett oberoende t-test utfördes för att jämföra uppskjutande i 

studiesammanhang för grupperna kvinnor och män. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor (M = 38.00 SD = 7.59) och män (M = 38.91 SD =7.46)  t (367) = 0,994 p < 

.05. 

     Kön och self-efficacy. Ett oberoende t-test utfördes även för att jämföra upplevd self-

efficacy för grupperna kvinnor och män. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor 

(M = 83.96, SD = 19.09) och män (M = 81.14, SD =17.66)  t (336)= -1.27, p< .05, n.s. 

     En regressionsanalys utfördes för att se hur mycket av variationen i den oberoende 

variabeln uppskjutande som beror på de beroende variablerna problem, misslyckande i 

studier, self-efficacy och framgång i studier. Regressionsanalysen visar att modellen med de 

oberoende variablerna gav ett signifikant resultat samt att modellen förklarar 29 % av 

variansen i uppskjutande, R² = 0.290, F(5.355)= 28.98, p <.001.  

     Fyra av de fem oberoende variablerna visade på signifikanta resultat då de förklarade 

variansen i uppskjutande. Problem (β = 0.398, p <.001) Vill minska (β = 0.173, p <.001) 

Misslyckande (β = 0.037, p <.001 samt Self-efficacy (β = -.014, p <.001). Variabeln problem 

förklarade 40 % av variansen i uppskjutande, variabeln vill minska 17 %, misslyckande 4 % 

samt self-efficacy förklarade 1 % av variansen i uppskjutande.  

     Resultaten från enkäten visade att 48 % av deltagarna nästan alltid skjuter upp när det 

gäller att skriva en uppsats, 17 %  skjuter alltid upp. Av deltagarna ansåg 22 % att detta nästan 

alltid blir till problem (43 % ibland,  8 % alltid ett problem). När det gäller att studera till 

tentor så var det 37 % som nästan alltid skjuter upp denna uppgift och 20 % som alltid skjuter 

upp uppsatsskrivandet. Av deltagarna ansåg 23 % att detta nästan alltid eller alltid (12 %) 

leder till problem.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida det förelåg ett samband mellan prokrastinering 

och self-efficacy samt prokrastinering och misslyckande i studier. Undersökningen har 

betydelse för teorin då studien besvarade frågeställningarna som var ”Finns det något 

samband mellan prokrastinering och self-efficacy?” samt ”Finns det något samband mellan 

prokrastinering och misslyckande i studier?”. Studien ämnade också att undersöka eventuella 

könsskillnader gällande self-efficacy samt prokrastinering.  

     Prokrastinering och self-efficacy. Resultatet visar att det finns ett svagt samband mellan 

dessa. Resultatet av denna analys kunde således bekräfta hypotesen vilket samstämmer med 

tidigare studier på området.Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan self-efficacy 

och prokrastinering: personer med låga nivåer av self-efficacy tenderar att prokrastinera mer 

än personer med höga nivåer av self-efficacy (Steel, 2007). Detta resultat kan tolkas såsom att 

personer med låg self-efficacy tvivlar på sin förmåga att klara av saker och därför inte tar tag i 

uppgifter/aktiviteter som de måste göra och skjuter upp dem.  

     Prokrastinering och misslyckande i studier. Gällande relationen mellan prokrastinering 

och misslyckande i studier visar resultatet på att det finns ett svagt samband. Tidigare 

forskning har även kunnat koppla ihop prokrastinering med misslyckande i studier. Tice och 

Baumeister (1997) rapporterar ett samband mellan prokrastinering och lägre betyg. Som 

tidigare nämnt rapporterar även Semb, Glick och Spencer (1979) samband mellan 

prokrastinering och sämre studieresultat. Att uppskjutande leder till sämre studieresultat kan 

bero på att uppgifterna lämnas in för sent eller inte alls, vilket leder till sämre betyg. Mindre 
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tid och mer ångest läggs på uppgifterna vilket leder till ett sämre resultat än om personen 

skulle ha börjat tidigare på en uppgift och då haft tillgång till mer tid och eftertänksamhet för 

att kunna leverera ett bättre resultat.  

     Kön, prokrastinering och self-efficacy. I tidigare studier har vissa forskare funnit 

signifikanta skillnader mellan könen när det gäller prokrastinering (Brownlow & Reasinger, 

2000) och kön och self-efficacy (Yuhui & Jianxin, 2004; Ma & Lin, 2006). Andra forskare 

har inte funnit signifikanta skillnader mellan kön och prokrastinering (Ferrari, 1989; Howell 

& Watson, 2007) samt kön och self-efficacy (Afrooz & Motamedi, 2006). 

     T-testen visade i denna studie att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan  könen 

när det gäller prokrastinering. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan könen 

gällande self-efficacy. Detta resultat mellan könen gällande prokrastinering är intressant då 

det är tvärtemot våra fördomar om att flickor ska vara ordentliga och lydiga och att pojkar är 

bråkiga. Enligt förutfattade meningar är det nog många som tror att pojkar/män i större 

utsträckning innehar ett uppskjutande beteende, men så är det således inte. 

     Då det endast fanns svaga korrelationer mellan prokrastinering och self-efficacy samt 

prokrastinering och misslyckande i studier, så utfördes även en envägs variansanalys för att se 

om det fanns signifikanta skillnader i uppskjutande mellan deltagarna (höga, mellan och låga 

poäng på uppskjutande) på variablerna problem, vill minska, framgång i studier, 

misslyckande i studier samt self-efficacy. Resultatet visade på signifikant skillnader mellan 

grupperna på fyra av de fem variablerna.Frågeställningarna bekräftades i undersökningen, 

resultatet uppvisade dock svaga korrelationer.  Alternativa förklaringar till resultatet kan ha 

berott på för få frågor som mätte studieresultat eller att frågorna i enkäterna inte var 

tillräckligt specifika. 

     Studien har bidragit med nytt vetande när det gäller relationen mellan self-efficacy och 

prokrastinering, även mellan misslyckande i studier och prokrastinering, då resultatet visar på 

svaga samband mellan dessa. Variansanalysen bidrog med nytt vetande när det gäller 

signifikanta skillnader mellan de tre grupperna (höga, mellan och låga poäng på 

uppskjutande) på flera variabler. 

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Könsfördelningen på studiens deltagare var ojämn då endast 141 deltagare av totalt 426 

personer var män. En svaghet med studien är det låga deltagandet, då endast 426 av 2920 

studenter besvarade enkäten. Förfrågan skickades ut till studentlistor på två högskolor i två 

olika landskap, deltagare fanns inte med från andra skolor eller andra städer, därmed ingen 

större geografisk spridning. Brist på geografisk spridning, det låga deltagandet samt 

könsfördelningen kan anses vara hot mot den interna validiteten samt påverka en eventuell 

generaliserbarhet av studiens resultat.Ytterligare svagheter med studiens material är att det 

kan vara svårt att mäta bortfall med en webbenkät samt att delen som mäter studieresultat 

innehöll för få frågor.  

     Mätinstrumenten som användes har uppvisat reliabilitet och validitet i tidigare studier 

(Solomon & Rothblum, 1984; Steel, 2007). I denna studie uppvisade self-efficacy enkäten 

hög reliabilitet, dock var delen i prokrastineringsenkäten som mätte misslyckande i studier 

inte särskilt reliabel vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

     Styrkor med proceduren är att deltagarna blev tydligt informerade flera gånger om etiska 

aspekter, även att den färdiga webbenkäten testades innan undersökningsdeltagarna fick ta del 

av den. Styrkor med studien är de många deltagarna, även att enkäten bestod av många frågor 

samt att webbenkäten bestod av flera enkäter som är etablerade inom forskning på området.  
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Förebyggande åtgärder mot prokrastinering 
 

Förutom Schubert Walkers (2004) modell för att höja nivån på upplevd self-efficacy så finns 

det ytterligare metoder för att bemästra uppskjutande. Hur kan då detta problem överkommas? 

Ökad medvetenhet om beteendet är en början. För att övervinna ett undvikande beteende, så 

kan det hjälpa med att försöka göra en uppgift trevligare. Planering kan bidra till att göra ett 

avlägset resultat mer konkret genom mental föreställning. Detta kan bidra till att stärka viljan, 

så att man  medvetet väljer att agera i enlighet med det långsiktiga resultatet snarare än att 

distrahera sig själv (van Eerde, 2003).   

     Som tidigare nämnt föreslås time management som förebyggande åtgärd (Mackenzie, 

1997; Van Eerde, 2003). Time management-träning består av två grundläggande steg som 

liknar målsättning och målsträvan. Först uppmuntras individen till att utveckla en ökad 

medvetenhet om vilka mål som är personligen värdefulla och hur tiden i nuläget används för 

att uppnå dessa mål, genom att identifiera rutiner och vanor. Sedan ska personen prioritera 

dessa mål, planera hur de kan uppnås, samt själv övervaka hur tiden används. Övriga innehåll 

i time management kan vara effektiv användning av energi, att avsätta mer tid än beräknat åt 

omfattande uppgifter, hur man handskas med avbrott samt att lära sig säga nej (Van Eerde, 

2003). Samma författare har i sin studie påvisat att time management kan förbättra ett 

undvikande beteende och på så vis även minska den ångest och oro som prokrastinering kan 

ge upphov till.         

 

 

Framtida forskning 
 

De flesta människor använder sig tidvis av prokrastinering i någon mån, vare sig det handlar 

om att betala en räkning, ringa ett viktigt telefonsamtal eller boka tid hos tandläkaren. För 

många människor går det dock mycket längre än så och de upplever prokrastinering som ett 

stort problem. Forskning pekar på att prokrastinering är ett alltmer förekommande fenomen i 

dagens samhälle samt att detta beteende leder till problem för både enskilda personer och 

samhället i stort (Steel, 2007; 2010). Varför prokrastinering ökat (Steel, 2007) kan ha 

samband med teknikens framfart, tv-spel, internet, avancerade mobiltelefoner och dylikt. 

Distraktioner finns det många av inom räckhåll vilket inte hjälper en uppskjutare. 

Prokrastinering utförs i många fall för att personen upplever stress och ångest inför en uppgift 

som denne tror att den inte klarar av, vilket leder till ett uppskjutande som förvärrar 

situationen då detta leder till mer stress och ångest (Sirois, 2004). Detta är en ond cirkel som 

behöver brytas.   

     Uppskjutande är ett destruktivt beteende som enligt Steel (2007) kan ge allvarliga 

känslomässiga och ekonomiska konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Steel menar 

att personer som har detta beteende är mindre lyckliga på lång sikt samt att 95 % av dessa 

personer önskar minska på benägenheten att skjuta upp. Av den orsaken bör det vara viktigt 

att bedriva vidare forskning inom detta område. Förslag på vidare forskning kan vara 

experiment för att testa olika metoder mot uppskjutarbeteende. Exempel på detta kan vara att 

en grupp individer får testa timemanagement under en tidsperiod för att se om det har någon 

effekt på prokrastinering. Vidare kan olika metoder för bättre självkänsla och self-efficacy 

testas, för att se om högre nivåer av dessa kan ge en minskning av prokrastinering. Även 

modellering kan vara intressant, beteendet och strategier hos en individ som inte 

prokrastinerar kan modelleras på en grupp människor som har problem med prokrastinering 

för att undersöka om dessa strategier kan bidra till en förbättring. Olika metoder mot 

prokrastinering kan gynna inte bara enskilda individer utan även personerna i deras 

omgivning, arbetsliv och samhället i stort. Författaren anser att det är av stor vikt att det 
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bedrivs vidare forskning på området, dels för att öka förståelsen och kunskapen om fenomenet 

då det är så pass många människor som lider av detta problem och dels för att kunna utveckla 

metoder för att reducera uppskjutarbeteende.  
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