
Vad skjuter du upp?

Arbete 
 � Hålla deadline
 � Ringa
 � Delta på möten
 � Börja och sluta projekt
 � Vara tydlig mot studenter/kollegor
 � Delta på möten
 � Pappersarbete
 � Söka jobb

Studier  
 � Hålla deadline
 � Gå på föreläsningar
 � Egenstudier
 � Hemuppgifter
 � Tentaplugg
 � Ställa frågor och be om hjälp

Ekonomi 
 � Läsa mejl
 � Betala räkningar
 � Deklarera
 � Betala tillbaka lån

Personlig utveckling
 � Gå en rolig kurs
 � Skaffa mig en hobby
 � Ägna mig åt något själsligt
 � Vila och avslappning

Hushållsarbete
 � Städa
 � Tvätta
 � Fixa saker hemma
 � Storhandla
 � Laga mat

Hälsa
 � Boka tid hos läkare
 � Äta hälsosamt
 � Böra träna
 � Gå ned i vikt
 � Sluta röka/dricka/ta droger

Sociala relationer
 � Ringa familj/vänner
 � Svara på inbjudan
 � Umgås med familj/vänner
 � Delta i fester/klassaktiviteter
 � Ta initiativ till att träffa vänner

Fatta beslut
 � Planera
 � Engagera mig i nya saker
 � Välja mellan olika alternativ

Dygnsrytm
 � Stiga upp
 � Gå och lägga mig

Annat
 �  



Vad gör du istället?

Nöjen 
 � Titta på film/tv
 � Läsa böcker
 � Data/tv-spelande
 � Surfa på internet
 � Musik
 � Delta på möten
 � Shopping

Umgås 
 � Träffa vänner/familj/partner
 � Ringa vänner/familj/partner
 � Fika/gå på krogen med vänner

Distrahera dig 
 � Sova
 � Äta
 � Röka
 � Dricka
 � Droger

Andra viktiga saker 
 � Träna
 � Pappersarbete
 � Sortera saker
 � Städa
 � Andra viktiga projekt
 � Kolla e-post
 � Kolla upp intressanta grejer

Dagdrömma 
 � Tänka på saker som hänt eller kommer att 

hända i framtiden (Älta/grubbla/oroa sig)
 � Föreställa sig att uppgiften redan är klar
 � Föreställa sig ett bättre liv

Annat 
 �



 � ”jag är för trött, jag gör det imorgon”
 � ”jag har inte allt material som jag behöver för att sätta igång”
 � ”jag har inte tillräckligt med tid för att bli färdig, så därför väntar jag tills jag får mer tid”
 � ”det är för sent att börja nu”
 � ”jag kommer inte att få mycket gjort, så jag släpper det just nu”
 � ”det är bättre att jag gör det när jag känner mig på humör eller blir inspirerad”
 � ”jag kommer att missa allt roligt som händer just nu, jag kan göra det senare”
 � ”det är en för din dag för att ägna mig åt det här idag”
 � ”jag ska göra det när jag har gjort den här andra grejen först”
 � ”jag måste sortera mitt skrivbord, tvätten, kökslådorna först”
 � ”jag måste träna först”
 � ”jag är för stressad för att göra det nu”
 � ”jag har gott om tid så jag kan göra det senare”
 � ”jag jobbar bättre under press, så jag gör det i sista minuten istället”
 � ”det kommer ändå inte att bli bra så varför ska jag göra det nu”
 � ”även om jag jobbar på det idag så kommer det ej att göra någon skillnad”
 � annat…

Ursäkter för att skjuta upp



Föreställningar och regler som  
stjälper istället för hjälper!

Kontrollbehov 
 � Jag måste ha kontroll hela tiden
 � Saker måste göras på mitt sätt
 � Jag ska inte behöva göra saker som jag inte vill
 � Jag behöver inte göra saker som någon annan säger till mig att 

göra
 � Om jag inte har 100 % koll, är jag svag

Rädsla för att misslyckas och bli kritiserad 
 � Jag måste göra saker perfekt
 � Jag får inte misslyckas
 � Andra får inte tycka synd om mig
 � Om jag försöker kommer jag att misslyckas

Dåligt självförtroende 
 � Jag kan inte göra någonting, jag är oduglig
 � Jag är otillräcklig så jag kan ej få något gjort
 � Om jag försöker så kommer andra märka att jag inte kan något
 � Jag ska inte försöka mig på saker som jag vet att jag inte kan

Ha roligt kommer först 
 � Livet är för kort för att göra tråkiga saker
 � Roliga saker kommer alltid först
 � Livet ska hela tiden vara roligt
 � Nöjen här och nu är allt som betyder något

Om jag missar det roliga kommer jag att bli en riktig tråkmåns

Osäkerhetskänslor och katastroftankar 
 � Jag måste vara säker på vad som ska hända
 � Jag bör vara förberedd på det värsta
 � Jag står inte ut med att inte veta vad som händer
 � Om jag agerar kommer något hemskt att hända
 � Bättre att inte göra något än att riskera att det går dåligt

Bris på energi 
 � Jag kan inte göra saker när jag är stressad, utmattad, omotiverad, 

deprimerad
 � Jag behöver vila när jag har låg energi
 � Jag måste få energi för att kunna göra saker
 � Om jag gör saker när jag är stressad, utmattad, omotiverad,  

deprimerad, blir det bara värre



Aktivitetsschema

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

06:00-08:00

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-00:00


