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Namn: Dan
Landgré. Ålder: 60 år. 

Familj: dotter. Bor: i Lund. 
Gör: driver eget som psykotera-

peut, handleder och utbildar bland
annat inom ämnet personlig utveckling
och jobbar också som familjebehandla-

re. Vision: att jobba för ökad medve-
tenhet, fördjupad medkänsla, en

utveckling av vår inneboende
visdom. 

Redaktör: Eva Frid 
enannansida@skd.seEN ANNAN SIDA

PROBLEMATIK Alla skjuter vi någon gång upp saker vi ska göra och det är inte hela världen.
Men för en del människor går uppskjutarbeteendet så långt att det påverkar livet negativt. 
I grunden kan ett sådant problem handla om rädsla, menar Dan Landgré, psykoterapeut. 
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Den som gör en djupdykning på internet
hittar en hel del skrivet om uppskjutarbete-
ende, eller prokrastinering som det heter
med ett svårare ord. Den amerikanske pro-
fessorn Piers Steel forskar i ämnet och har
bland annat skapat en ekvation som säger att
15 onödiga minuter som läggs på e-post var-
je dag innebär en förlust för den amerikans-
ka ekonomin på 50 miljarder dollar varje år.
Han menar också att fenomenet prokrasti-
nering ökar.

Psykoterapeut Dan Landgré har inte mött
någon i sitt arbete som sökt hjälp för endast
ett uppskjutarbeteende, han tror att det är en
del av en problematik. 

– Vi är en helhet, men vi är också våra delar
och dem kan vi titta på och reflektera över.
Många människoragerarut sina problem utan
att reflektera över dem. 

Ett uppskjutarbeteende som påverkar livet
negativt ärviktigt att ta itu med och själv stäl-
la sig frågor kring, menar Dan. Vad är det som
får dig att skjuta upp det du ska göra, vad har
du förvinning av det, kan du se om någonting
har hänt dig som har utlöst beteendet? Det är
ju inte hela du som skjuter upp utan bara en
del av dig. En annan del vill att du ska ta itu
med uppgiften. 

– Ett bra sätt att reflektera över sitt beteen-
deäratt skapa en inredialog, att ge tydliga rös-
ter åt de olika delarna. Föreställ dig att de pra-
tar med varandra och låt den delen som vill
skjuta upp berätta varför den vill göra det. 

Dan har jobbat som terapeut i 20 år, han
jobbar också med personlig utveckling och
utbildning, och säger att det definitivt är möj-

ligt att förändras. Han har sett många männi-
skor bryta mönster. 

– Att få se människor växa är ett privilegi-
um i mitt yrke

Eftersom var och en av oss är unik är
också vår problematik det, så det är svårt att
säga vad prokrastinering allmänt beror på, sä-
ger Dan. Men några gemensamma nämnare
trorhan finns, en kan vara att vi inte riktigt or-
kar med den stress som finns i samhället och
att prokrastineringen blir en reaktion på det.
Andra orsaker kan vara rädslan för och hotet
i att lyckas ellerrädslan föratt misslyckas. Den
som har höga prestationskrav kan vara rädd
för att inte kunna leva upp till dem och tving-
as se ett misslyckande i ögonen. Då känns det
bättre att skjuta uppgiften på framtiden och
köpa sig själv lite frihet och tid. 

– Att vara rädd för att lyckas kan tyckas
märkligare, men att lyckas leder till krav och
att vi ska leva upp till förväntningar. 

– Du har kanske varit aktiv under uppväx-
ten och det har lett till konsekvenser.

Dan ger ett enkelt exempel på vad han me-
nar: En flicka vinnerpappans gunst genom si-
na prestationer. Hennes mamma känner det
som att dottern är en konkurrent, vilket på-
verkar flickan som i sin tur får skuldkänslor
gentemot mamman. Konsekvensen för flick-
an i vuxenlivet kan då bli att hon är rädd för
att prestera och att synas eftersom det väcker
gamla skuldkänslor i henne. 

– En del personer kan träna bort ett bete-
ende, men inte alla. Ibland behövervi göra en
djupdykning i oss själva för att hitta orsaken. 

– Vi ser inte alltid det vi håller på med själ-
va, utan kan behöva hjälp att få syn på det. 

Den som har ett uppskjutarbeteende skju-
ter inte bara upp saker som ska göras, och får
på sikt svårt att fatta beslut, utan också livet.
Att fånga dagen är en livskonst, menar Dan. 

– Det är sant, även om det har blivit en kly-
scha.  Om du är rädd för att leva här och nu
behöver du se på den rädslan. Reflektera över
den, säger han och kommer tillbaka till vikten
av att vi ger oss tid att titta på oss själva. 

– Ta hjälp av ögon utifrån, få perspektiv på
dig själv. Du är inte ditt problem. 

En annan aspekt av prokrastinering är va-
nan. Om beteendet inte har någon djupare
förklaring, kanske det helt enkelt är så att du
harskapat en negativvana och den skapari sin
tur breda hjulspår i hjärnan. Bildligt talat, allt-
så. 

– Tänk dig hur svårt det är att få upp en bil
som kör i djupa hjulspår, säger Dan som ex-
empel på hur fast vi kan bli i våra vanor och
vilken dragningskraft de utövar på oss. 

Det kan kännas som om den kraften är ne-
gativ och att den på grund av att den får oss
att göra saker vi egentligen inte vill, därför är
starkare än den positiva kraften. Men Dan vet
att det är tvärtom. 

– Det krävs färre muskler att le än att vara
sur. Det finns forskning som visar att det po-
sitiva är starkare än det negativa. I det här fal-
let handlar det om att bryta vanans makt och
det är fullt möjligt. 

– Människans kapacitet är mycket större än
vi tror.

PROKRASTINERING
– några möjliga förklaringar 

Psykologiska: Övergripande
brister i självreglering, låg grad
av målmedvetenhet, dålig pla-
neringsförmåga, tendens att
undvika. 
Situationella: Tråkiga uppgif-
ter, uppgifter som inte är till-
räckligt utmanande eller för
svåra, uppgifter som ska bedö-
mas eller är oklara. 
Negativa konsekvenser:
Ångest, skam, försenade eller
avbrutna studier, lågt självför-
troende, depression. 
Hantering: Feedback från andra
under arbetsprocessen, hjälp
med planering, hjälp med att
skilja viktiga uppgifter från
mindre viktiga, göra uppgifterna
mer intressanta, olika mentala
strategier, bättre insikter i ens
individuella mekanismer för
självreglering kan ge ingångar
till förbättring. 
Källa: www.prokrastinering.se

PROFESSOR PIERS STEEL: 
”Ingen prokrastinering är bra
för oss, men det blir ett sjukligt
beteende när det handlar om
riktigt viktiga saker eller om
det blir så vanligt att du inte
får något ur händerna.” 
”Människor som prokrastinerar
har sämre hälsa, sämre ekono-
mi och är mindre lyckliga.”
”Några råd till dem som vill
sluta skjuta upp sitt liv:
Undvik trötthet, sov, motionera
och ät ordentligt.”

Den som jämt ger sig iväg mot nya idéer utan att ha förmågan att avsluta, kan ha problem med prokrastinering. Det är viktigt att vi tar oss tid att reflektera över vårt beteende och det är
fullt möjligt att förändras, säger Dan Landgré, psykoterapeut. 
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