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Abstrakt 
Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots 

vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett 

fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi 

men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. 

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga prokrastinering samt 

förekommande behandlingar ur ett aktivitetsvetenskapligt och 

arbetsterapeutiskt perspektiv med utgångspunkt i den arbetsterapeutiska 

modellen MOHO. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes av 15 artiklar ur databaserna Cinahl, 

PsycInfo och Medline. En riktad innehållsanalys användes för att analysera 

artiklarna efter de fyra grundpelarna inom MOHO.  

Resultat: Det finns en koppling mellan prokrastinering och arbetsterapi samt 

aktivitetsvetenskap. Prokrastinering påverkas i hög grad av viljekraft, 

vanebildning, utförandekapacitet och miljö. 

Slutsats: Prokrastinering går att förklara utifrån ett arbetsterapeutiskt och 

aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Det finns arbetsterapeutiska bedömningar 

och interventioner som kan tänkas användas mot prokrastinering. 

Prokrastinering är nära sammankopplat med aktivitetsbalans och borde därför 

vara ett aktuellt ämne för arbetsterapeuter inom flertalet 

verksamhetsområden. Det behövs dock mer forskning inom området.  
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Abstract 
Background: Procrastination is the postponement of performance of an 

activity despite the knowledge that it can have negative consequences in the 

long run. It is a phenomenon that is well researched in the scientific discipline 

of psychology but largely unexplored in occupational therapy and occupational 

science. 

Aim: The aim of this study was to map procrastination and existing treatments 

from the perspective of occupational science and occupational therapy based 

on the occupational-therapy model MOHO. 

Method: A literature study was conducted of 15 articles from the databases 

Cinahl, PsycInfo and Medline. A directed content analysis was used to 

analyse the articles according to the four pillars within MOHO. 

Result: There is a link between procrastination and occupational therapy as 

well as occupational science. Procrastination is greatly affected by volition, 

habituation, performance capacity and environment. 

Conclusion: Procrastination can be explained from the perspective of 

occupational therapy and occupational science. There are occupational 

therapy assessments and interventions that can be used to treat 

procrastination. Procrastination is closely linked to occupational balance and 

should therefore be a pressing topic for occupational therapists in several 

scopes of clinical practices. However, more research is needed in this area. 
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Vi vill tacka vår handledare Oskar Jonsson för hans engagemang, tillgänglighet och stöttning. 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. 

Det har varit prövande att studera självständigt på distans under rådande pandemi, 

men när en inte prokrastinerar alltför mycket så kan det gå vägen ändå.  
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Introduktion 

Många personer söker sig till vården på grund av problem med stress och psykisk ohälsa. 

Psykiska diagnoser är den största anledningen till långvarig sjukfrånvaro från arbete varav 

80% går att härleda till stressproblematik (AFA Försäkring, 2019). En del av dessa personer 

har prokrastineringsbesvär, ett beteende som präglas av uppskjutande av aktiviteter som i sig 

kan leda till andra problem men också står i vägen för att ta tag i den ursprungliga 

problematiken.  

 

Det finns utförlig forskning kring prokrastinering inom psykologin men ur ett 

aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv är det inte ett lika välkänt område. 

Det är anmärkningsvärt då arbetsterapin borde ha mycket att erbjuda både vad gäller 

teoribildning såväl som interventioner kring prokrastinering.  

Det finns en kunskapslucka när det gäller gemensamma nämnare för arbetsterapeutiska teorier 

och befintlig forskning inom psykologin beträffande prokrastinering. Syftet med detta arbete 

är därmed att granska teorier och förekommande interventioner kring prokrastinering och 

sammanställa dem utifrån ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv.  

 

Bakgrund 

Ordet prokrastinering kommer från latin procrastinare, vilket ordagrant betyder “uppskjuta 

till morgondagen” (Svenska Akademien, 2020). Prokrastinering definieras av Rozental och 

Carlbring (2014) som att medvetet skjuta upp utförandet av en aktivitet trots insikten av att 

detta kommer påverka personen negativt, vanligtvis genom att det leder till mindre tid för 

uppgiften, ökar stress, minskar välmående såväl som prestationsförmåga. Som Steel (2010) 

förklarar uppstår prokrastinering inom flera olika fält och har konsekvenser av olika 

allvarlighetsgrad. Exempel på detta är att skjuta upp att gå till läkaren vilket kan vara 

hälsofarligt eller att skjuta upp att betala räkningar vilket kan ge ekonomiska 

efterverkningar. En person som prokrastinerar tenderar att välja bort aktiviteter som upplevs 

ointressanta, obehagliga, tråkiga eller koncentrationskrävande (Steel, 2007). Prokrastinering 

kan även sättas i system och göras till en vana eller till och med ett beroende. Detta i 

synnerhet när det görs i ett sensationssökande syfte, såsom att skjuta fram arbete för att känna 

spänningen av att riskera missa en tidsgräns (Ainslie, 1992).  
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Rozental och Carlbring (2014) beskriver prokrastinering som ett växande fenomen. Detta till 

följd av ökad kunskap och medvetenhet kring problemet, ökat individuellt ansvar samt krav 

på flexibilitet inom exempelvis arbetslivet. En annan bidragande faktor är ökad tillgång på 

modern informations- och kommunikationsteknologi. Det gör att det är fler moment som 

pockar på uppmärksamheten, vilket många personer saknar tillräcklig förmåga att prioritera 

bland (Rozental & Carlbring, 2014). 

 

Det finns flera olika sorters psykologiska behandlingar mot prokrastinering, däribland 

kognitiv beteendeterapi (KBT) såsom fem-minutersmetoden och first things first (Knaus, 

2002). Det finns likheter mellan den här sortens behandlingar och olika arbetsterapeutiska 

interventioner riktade mot stresshantering och tidshantering vilka kommer att diskuteras 

vidare i denna studie.  

 

Aktivitetsvetenskap 

Aktivitetsmönster & Aktivitetsbalans 

Erlandsson och Christiansen (2015) förklarar att summan av en persons aktiviteter utgör 

personens aktivitetsmönster. De delar in de olika aktiviteterna i huvudaktiviteter, dolda 

aktiviteter och oförutsedda aktiviteter. Huvudaktiviteter - de huvudsakliga aktiviteterna en 

person ägnar sig åt och som kräver mest tid och uppmärksamhet. Skulle personen bli frågad 

om vad hen ägnade gårdagen åt är det dessa hen oftast uppger. Dolda aktiviteter - aktiviteter 

som hör hemma i aktivitetsmönstret men inte kräver lika mycket tid och uppmärksamhet, 

exempelvis att titta på ett avsnitt av en TV-serie samtidigt som en äter frukost. 

Aktivitetsmönstret innehåller även oförutsedda aktiviteter - dessa är inte förväntade och 

kräver omedelbar uppmärksamhet samt påtvingar därmed avbrott på andra aktiviteter. De kan 

ha positiv såväl som negativ natur. De exempel som Erlandsson och Christiansen (2015) 

nämner är att få punktering på cykeln på väg till jobbet eller att få ett oväntat besök av en god 

vän. I aktivitetsmönstret ingår även sömn, som inte räknas som en aktivitet, men däremot är 

en förutsättning för aktivitet. Sömntid och kvalitéten på sömnen är i sin tur beroende av 

aktiviteterna (Erlandsson & Christiansen, 2015). 

 

Som Eklund et al. (2017) förklarar är aktivitetsbalans ett komplext fenomen, det är en persons 

individuella uppfattning om balans i sitt aktivitetsmönster. Enkelt sammanfattat innebär detta 

att ens aktivitetsmönster består av en harmonisk mix av varierade aktiviteter, att personen 
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känner att hen har tillräcklig förmåga och resurser att hantera sina aktiviteter och att dessa 

aktiviteter stämmer överens med de personliga värderingarna. 

 

MOHO – en arbetsterapeutisk modell 

Model of Human Occupation (MOHO) är en arbetsterapeutisk praxismodell (Taylor, 2020).  

De fyra grundpelarna i MOHO är viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö. Den 

dynamiska interaktionen komponenterna emellan beskriver hur en person engagerar sig i 

aktivitet och är avgörande för aktivitetsutförande (Taylor, 2020) (Figur 1).  

Figur 1. Den dynamiska interaktionen mellan de fyra grundpelarna i MOHO.  

 

Viljekraft beskrivs som motivation till aktivitet och består av tankar och känslor som styrs av 

uppfattning av den egna förmågan (hur den egna kompetensen upplevs), värderingar (det som 

upplevs meningsfullt), samt intressen (det som upplevs stimulerande). Många personer vill 

vara duktiga på det de tycker är viktigt samt har en benägenhet att tycka om aktiviteter de 

uppfattar sig som duktiga på och vice versa. Detta sker dynamiskt i cykliska processer som 

övergår i varandra, där upplevelser och förväntningar påverkar de val en person gör (Lee & 

Kielhofner, 2020). Viljekraft påverkar vilka aktivitetsval som görs, alltså vilka aktiviteter 

vardagen fylls med. Detta innebär att aktiviteter väljs baserade på intressen, värderingar och 

uppfattning om den egna förmågan, vilket har stor påverkan på hur livet utformar sig. 

Aktivitetsval ska inte förväxlas med verksamhetsval som sker mer sällan och ofta efter större 

övervägande, exempelvis genom att anta en ny roll eller nya vanor. Verksamhetsval 

tillkommer ofta efter någon form av tillstånd som påverkar rollutförandet negativt (Lee & 

Kielhofner, 2020). 
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Vanebildning består av vanor och internaliserade roller. Vanor är automatiserade beteenden 

som genom upprepning blivit inlärda. De hjälper personen i vardagen att orientera sig i det 

sociokulturella sammanhang där hen verkar. Dessa vanor är identitetsskapande, hen är det hen 

gör, de speglar de roller hen tagit på sig i samhället. Vanor och roller är starkt beroende av 

stabiliteten i miljön, det välbekanta känns tryggt, där det inte behövs någon medveten 

orientering. Sammanfattningsvis uppstår en vanebildning när en aktivitet utförs upprepade 

gånger i samma miljö (Yamada et al., 2020).  

 

Utförandekapacitet förklarar vad som möjliggör aktivitetsutförande för personen. Det består 

av två delar, objektiv och subjektiv. Den objektiva delen syftar på en persons fysiska och 

psykiska förmågor, vilket innefattar muskuloskeletala, neurologiska och andra fysiologiska 

system såväl som kognitiv förmåga. Den subjektiva delen är personens egna upplevelser när 

hen utför aktiviteten (Yamada et al., 2020). 

 

Miljö består, enligt Fisher et al. (2020), av tre dimensioner; en fysisk, en social samt en 

aktivitetsfokuserad dimension. Den fysiska miljön är de fysiska platser och föremål 

människor använder, inklusive informations- och kommunikationsteknologi. Den sociala 

miljön beskrivs som tillgång till sociala interaktioner med medmänniskor och olika befintliga 

samhälleliga attityder och traditioner. En persons aktivitetsmiljö beskrivs som de aktiviteter 

som speglar personens intressen, roller, förmågor och värderingar. Samtidigt påverkar även 

ekonomiska, politiska, kulturella, geografiska och ekologiska faktorer val, utförande och 

former av aktiviteter. Miljöns utformning kan ge motivation, möjlighet och resurser till 

aktivitetsutförande som tar sig uttryck i olika aktivitetsformer. På liknande vis kan den sätta 

krav och begränsningar, samt hämma motivation till andra aktiviteter. Miljöns inverkan på 

personens aktivitetsutförande beror också på dennes värderingar, intressen och 

utförandekapacitet (Fisher et al., 2020).  

 

Problemformulering 

Det finns arbetsterapeutiska teoribeskrivningar där det teoretiskt sett går att länka samman 

arbetsterapi med prokrastinering. Inom arbetsterapeutiska modeller och teorier finns flera 

tillvägagångssätt, däribland nämnda MOHO, att kategorisera aktiviteter och deras värde för 

personen samt hur de kan vara tätt sammankopplade med hälsa. Dock saknas tillräcklig 

forskning inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen specifikt uttalat kring fenomenet 
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prokrastinering. Exempelvis ger en sökning i databasen Cinahl på ”occupational therapy” och 

”procrastination” enbart 2 träffar varav ingen uppfyller höga krav för vetenskaplig evidens. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga prokrastinering samt förekommande behandlingar ur 

ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv med utgångspunkt i den 

arbetsterapeutiska modellen MOHO. 

 

Metod  

Författarna valde att göra en litteraturstudie, då det observerades ett behov av att skapa en 

översikt av befintlig forskning om prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Forsberg och Wengström (2016) förklarar att litteraturöversikt 

är en synnerligen lämplig metod när ett ämne är otillräckligt beforskat, vilket det 

aktivitetsvetenskapliga och arbetsterapeutiska perspektivet på prokrastinering är. En 

litteraturöversikt är enligt Kristensson (2014) ett bra sätt att sammanställa relevant kunskap 

som sedan kan användas i klinisk verksamhet. Friberg (2017) skriver att en litteraturöversikt 

klarlägger vad som tidigare undersökts i ämnet, varpå författarna redogör för sin uppfattning 

om det framkomna.  

 

Urval  

Inklusionskriterierna för denna studie var vetenskapliga originalartiklar som innehöll 

relevanta sökord relaterade till prokrastinering, publicerade i vetenskapliga databaser. 

Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar med ett psykodynamiskt fokus då det är 

svårt att interpretera till det aktivitetsvetenskapliga och arbetsterapeutiska perspektiv som 

författarna var ute efter. När data samlades in följdes de steg som Kristensson (2014) 

beskriver. Först utvecklades en sökstrategi, där lämpliga sökord och databaser valdes. Att 

skapa en bra sökstrategi är väsentligt för att kunna identifiera adekvat vetenskaplig litteratur 

(Kristensson, 2014). Sedan gjordes litteratursökningen. Den kan delas in i två faser beskrivna 

av Östlundh (2017), en inledande, icke-systematisk informationssökning för att skaffa sig en 

bred plattform med bakgrundsinformation för att sedan gå vidare till den egentliga, 

systematiska informationssökningen. Denna systematiska litteratursökning dokumenterades 

och en sökmatris upprättades (bilaga 1) för att redovisa sökord och träffar.  
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Sökstrategin bestod i att artiklarna skulle innehålla sökordet ”procrastination” i kombination 

med MOHO:s grundpelare samt relaterade indexord. Indexord, även kallat MeSH-termer 

(Medical Subject Headings) och subject heading lists, inkluderades för att skaffa en bredare 

uppfattning. Det innebär att synonymer och relaterade begrepp användes vid sökningen för att 

få många lämpliga träffar, vilket Kristensson (2014) förklarar. Sökningen skedde systematiskt 

i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo i första hand, men även med understöd av 

sekundärsökning på det sätt Östlundh (2017) beskriver det. Det innebär att författarna tog 

hjälp av referenslistorna som förekom i artiklarna för att på så sätt hitta fler relevanta artiklar. 

Sökningarna anpassades för de olika databaserna när det gäller avgränsningar och sökord, för 

att få bästa resultat. Valet av dessa databaser baserades på att de är inriktade på arbetsterapi, 

psykologi, medicin och rehabilitering vilka är relevanta områden för denna studie. 

 

Datainsamling 

En första gallring gjordes baserat på hur relevant titeln ansågs vara för studien. Efter att 

artiklarna med relevanta titlar valts ut lästes kvarstående artiklars abstrakt. Efter det gjordes 

en tredje gallring där artiklarna med relevanta abstrakt lästes i fulltext. Exempel på abstrakt 

som hade låg relevans, och därmed valdes bort, var de med psykodynamiskt fokus. Dubbletter 

och översiktsartiklar sållades bort. Därefter valdes de slutgiltiga artiklarna ut för att ingå i 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Urvalsprocessens flödesschema. 
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Dataanalys 

Författarna valde att använda en riktad innehållsanalys, vilket innebär att data bearbetas på ett 

strukturerat vis för att identifiera likheter, skillnader och mönster utifrån tidigare existerande 

teoretiska begrepp (Hsieh och Shannon, 2005). Ett teoretiskt raster, det vill säga referensram, 

baserat på MOHO:s fyra grundpelare användes för att analysera de utvalda artiklarna. Detta 

för att tolka och jämföra befintlig forskning utifrån ett aktivitetsvetenskapligt och 

arbetsterapeutiskt perspektiv. 

Författarnas innehållsanalys baserades på Forsberg och Wengströms (2016) beskrivna steg 

som består i att först läsa igenom artiklarna flera gånger för att skapa sig en uppfattning om 

dess innehåll. Triangulering användes vid analysen på det sätt som Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver. Det innebär att författarna läste materialet var för sig och diskuterade 

innehållet gemensamt för att undvika att resultatet skulle bli lidande på grund av individuella 

förutfattade meningar. Därefter identifierades meningsbärande enheter i artiklarna och 

kodades efter innehåll enligt det teoretiska rastret.  

Det är viktigt att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på de utvalda artiklarna och det gjordes 

genom en kvalitetsgranskning, vilket det finns flera olika mallar för. Författarna använde  

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence Working Groups (2011) 

femgradiga skala, där 1 är den högsta evidensnivån och 5 den lägsta, vid bedömning av 

studierna då detta är ett övergripande bedömningsformulär. Resultatet av detta presenteras i 

bifogad litteratursammanställningen (bilaga 2).  

 

Forskningsetiska avvägningar 

Författarna ansvarar för att utföra dataurval och presentera sitt resultat på ett enligt Forsberg 

och Wengström (2016) etiskt försvarbart sätt. Det innebär bland annat att välja studier som 

blivit granskade och godkända av en etisk kommitté samt att presentera resultat som stödjer 

respektive inte stödjer en eventuell hypotes eller ståndpunkt i forskningsområdet, vilket 

Kristensson (2014) benämner urvalsbias. Detta utan att för den sakens skull tappa den röda 

tråden. Det är enligt Kristensson (2014) viktigt att vara uppmärksam på sin förförståelse, det 

vill säga sina egna tidigare upplevelser och tankar kring ämnet. Detta var något författarna 

strävade efter för att säkerställa att studien blev utförd på ett objektivt sätt.  
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Resultat 

Till denna studie har författarna granskat och analyserat 15 artiklar (fortsättningsvis #1-15) 

varav 14 av kvantitativ design och 1 kvalitativ. Studierna utfördes i Kina, Kanada, Österrike, 

Tyskland, Spanien, Taiwan, USA, Nederländerna och Finland. Det finns sociokulturella 

skillnader att ta hänsyn till men i resultatet skildras prokrastinering som ett kultur-

överskridande fenomen. Studierna är publicerade vid olika internationella tidskrifter med 

varierande impaktfaktor mellan 5,178–1,063 vilka redovisas i litteratursammanställningen 

(bilaga 2). Studierna är etiskt granskade av varierande inrättningar. Författarna har granskat 

den vetenskapliga kvaliteten med hjälp av Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels 

of Evidence Working Groups (2011) femgradiga skala och bedömer att tio studier uppnår 

evidensgrad 3 och fem studier bedöms uppfylla den högre evidensgraden 2. Flertalet av 

studierna har studenter som urvalsgrupp då problemet är mer utspritt bland dessa än 

allmänheten i stort (Steel, 2007). Ett antal studier med skiljande målgrupp är dock 

inkluderade för att ytterligare påvisa utbredningen av prokrastinering. Studierna har olika 

upplägg och fokus, exempelvis hur prokrastinering är kopplat till internetanvändning, studier 

och sömn samt interventionsstudier på hur prokrastinering kan behandlas. 

 

Resultatredovisning utefter MOHO:s grundpelare 

I tabell 1 redovisas resultatet av dataanalysen där artiklarna kodats efter MOHO:s fyra 

grundpelare: viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö. Därefter kommer 

författarna gå igenom respektive grundpelare och sammanfatta artiklarna under dessa 

rubriker. 
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Tabell 1: Artiklarna kodade efter MOHO. 

Artikel Viljekraft Vanebildning Utförandekapacitet Miljö 

#1 X    

#2 X  X  

#3 X   X 

#4  X   

#5 X X X X 

#6  X X X 

#7  X  X 

#8 X   X 

#9   X  

#10  X  X 

#11  X X  

#12   X X 

#13 X X X X 

#14 X X X  

#15   X X 

 

Viljekraft 

Personerna i #1 prokrastinerade mindre när de satte upp egna mål om att undvika vissa 

beteenden och öka motivationen till att utföra aktiviteter kopplade till de uppsatta målen. Som 

#1 tar upp kan prokrastinering triggas av att aktiviteten som ska utföras väcker en känsla av 

motvilja hos den som ska utföra den eller upplevs som tråkig och ointressant. Dessa negativa 

känslor leder till undvikande av aktiviteten. Enligt #2 är tilltron till den egna förmågan att 

självreglera den enskilt viktigaste komponenten som bidrar till eller motverkar 

prokrastinering. En lägre tilltro till den egna förmågan att självreglera leder till ökad 

prokrastinering. Även #8 tar upp tilltron till den egna förmågan som en viktig variabel som 

påverkar prokrastinering men belyser även upplevelsen av uppgiftens meningsfullhet som en 

central del.  
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Det finns olika vägar för att få bättre självkänsla och tilltro till den egna förmågan. En är via 

behandlingar som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Kognitiv Beteendeterapi 

(KBT), som #13 tar upp. ACT i sin tur har bättre effekt på hanterandet av uppkomsten av 

negativa känslor, exempelvis i samband med undvikande av aktiviteter och prokrastinering. 

Artikeln tar upp vilka negativa konsekvenser som prokrastinering kan ha på den psykiska 

hälsan och aktivitetsidentitet i form av en försämrad tilltro till den egna förmågan. KBT 

visade sig gynna personers tidshanteringsförmåga. Även interventionen i #14 leder till 

förbättrad tidshanteringsförmåga, och därigenom minskad prokrastinering, samt dämpad oro 

relaterat till avtagande tidspress. #3 tar upp vikten av förmågan att förbise den kortsiktiga, 

snabba belöningen för att kunna uppnå det långsiktiga målet. Personernas aktivitetsval visade 

sig påverka det långsiktiga resultatet. Artikeln visar att förebilder kan ha en motiverande 

effekt på en persons värderingsförmåga gällande aktivitetsval. Även #5 knyter an till vikten 

av långsiktighet, och planering av aktiviteter, eftersom det minskar risken för prokrastinering. 

Mängden tid som ägnas åt fritidsaktiviteter påverkar utfallet av produktiva aktiviteter, såsom 

studerande. Samtidigt, att planera in tid för fritidsaktiviteter är gynnsamt i längden för en 

persons välmående.  

 

Vanebildning 

Enligt #4 är prokrastinering i form av nyttjande av internet och sociala medier en del av 

vardagen och blir således en del av ett aktivitetsmönster. Det blir för vissa en vana att ta upp 

smarttelefonen när de känner sig uttråkade. Artikeln beskriver hur aktivitetsbalansen hos 

personer som prokrastinerar kan påverkas negativt av internetanvändning. Detta då det är 

svårt att kontrollera vanorna eftersom dessa är internaliserade i vardagen och inte kräver en 

medvetet styrd handling. #5 definierar prokrastinering som ett vanemässigt mönster av 

tidsanvändning och uppstår som ett resultat av bristfällig tidsplanering. Bristen på planering 

av fritidsaktiviteter kan då leda till att dessa inkräktar på den tid som egentligen var avsedd 

för andra, mer produktiva aktiviteter.  

 

Artikel #5 lyfter också vikten av att uppmärksamma och inkludera sina vanor vid planering av 

sin tidshantering. Det kommer leda till väl fungerande rutiner som i sin tur ger mindre 

utrymme för prokrastinering. Även #6 lyfter vikten av tidshantering och planering bland 

studenter. Men den trycker också på hur denna planering samverkar med miljön i 

klassrummet, de upplevda kraven och kritiken från studenternas föräldrar samt hur detta 
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påverkar prokrastinering. För att uppfylla dessa inre och yttre krav bildar studenterna ett 

mönster av beteenden och aktiviteter som speglar de roller som studenterna har tagit på sig. 

Om det är balans mellan studenternas internaliserade roller som både studenter och barn till 

sina föräldrar, samt den beständiga miljön i form av klassrummet, bidrar det till en godartad 

vanebildning som i sin tur minskar deras prokrastinering. #7 belyser sambandet mellan 

ovanorna clutter och prokrastinering samt hur det kan påverka en persons välmående och 

livskvalitet negativt. Clutter är ett begrepp inom psykologin som beskriver problem med 

fysisk miljö präglad av svårhanterlig röra och överbelamring (Roster et al., 2016). Detta 

undersöktes i tre grupper med varierande åldersspann för att få ett livstidsperspektiv. 

Resultatet de kom fram till visar att prokrastinering kan ha en ackumulativ effekt och kan 

alltså förvärras med tiden om det inte behandlas, samt att en ovana kan leda till uppkomst av 

andra ovanor. Sambandet mellan olika ovanor undersöks också i #10 och #11. Artiklarna tar 

upp hur beroende av exempelvis smarttelefon och bristande kvällsrutiner leder till 

prokrastinering av sänggående vilket leder till försämrad sömnkvalitet. Även om det inte med 

säkerhet går att säga vad som orsakar vad så är prokrastinering i samband med sänggående 

kopplat till bristande självregleringsförmåga. #13 visar att det finns fungerande psykologiska 

behandlingar för att bryta dessa ohälsosamma beteendevanor, nämligen ACT och KBT. 

Grundtanken med dessa två terapiformer är att personen ifråga måste vara medveten om sina 

vanemässiga reaktioner och beteenden för att kunna ändra på dem. ACT inriktar sig mer på att 

acceptera uppkomsten av negativa tankar och känslor istället för att vanemässigt fly undan 

dessa, medan KBT inriktar sig mer på att ifrågasätta irrationella, invanda tankemönster. KBT 

hade bättre effekt på tidshantering och planering. #14 belyser vidare de positiva effekterna av 

god tidshanteringsförmåga och träning av detta leder till goda vanor och mönster av 

exempelvis minskat undvikandebeteende, mindre prokrastinering samt mindre upplevd oro. 

 

Utförandekapacitet 

Artikel #2 beskriver hur prokrastinering påverkar utförandekapaciteten negativt. Studenter 

som hade problem med prokrastinering presterade sämre i sina studier vilket i sin tur ledde till 

att de började tvivla på sina förmågor att ta sig an uppgifter i livet. #5 belyser att god 

planering av fritidsaktiviteter leder till minskad prokrastinering och därigenom ökad 

utförandekapacitet. Studien visar på en komplexitet i effekten av fritidsaktiviteter på 

utförandekapaciteten. Utövandet av vissa fritidsaktiviteter, till exempel idrott och utomhus-

aktiviteter, kan leda till ökad tid och energi som läggs på andra mer produktiva aktiviteter och 

därmed förbättra utförandet av dessa. Samtidigt kan utförandet av andra fritidsaktiviteter, 
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exempelvis datorspelande, leda till mindre energi och tid åt andra produktiva aktiviteter och 

således ha en försämrande effekt på utförandekapaciteten. Hur utfallet blir beror på 

individuella faktorer. #6 konstaterar också att prokrastinering leder till försämrad 

utförandekapacitet vad gäller studieprestation, att hålla tidsgränser och att följa direktiv. 

Vidare visar studien att prokrastinering leder till självkritik hos vissa studenter, vilket kan leda 

till allvarliga psykiska besvär exempelvis depression och i sin tur få en negativ effekt på 

förmågan att utföra aktiviteter. Studien visar att studenter mår och presterar bättre, samt 

prokrastinerar mindre, när de upplever balans mellan de krav som ställs och de resurser de 

har. #9 visar att personer som prokrastinerar presterar sämre i aktiviteter, oavsett hur kognitivt 

utmanande aktiviteten är. Enligt #9 beror det på att personer som prokrastinerar generellt sett 

har sämre självregleringsförmåga och därför inte klarar av att utföra aktiviteten lika effektivt 

som personer som inte prokrastinerar. #11 undersöker sambandet mellan prokrastinering, 

självregleringsförmåga och sömnbrist samt påvisar uppkomsten av en negativ spiral. En låg 

självregleringsförmåga gör att sänggående prokrastineras, vilket leder till sömnbrist, vilket i 

sin tur sänker självregleringsförmågan ytterligare. #12 undersökte vidare hur en låg 

självregleringsförmåga i kombination med internetberoende negativt påverkar studenters 

prestationer och förmågan att upprätthålla sociala relationer. Studien visar att när studenters 

självregleringsförmåga förbättras, minskar internetberoendet och prokrastineringen. Studien 

poängterar särskilt förmågan att självutvärdera som en viktig faktor för att öka 

självregleringsförmågan.  

 

Artikel #13 som studerade effekterna av ACT och KBT, visade att KBT var effektivt på kort 

sikt i att minska prokrastinering men ineffektiv vid behandling av underliggande 

personlighetsrelaterade mekanismer såsom neuroticism, vilket kan påverka personens egna 

upplevelser vid utförandet av en aktivitet. ACT däremot kan hjälpa vid bemötandet av 

negativa upplevelser vid aktivitetsutförandet, eftersom ACT inriktar sig på att acceptera 

uppkomsten av negativa tankar och känslor. Som tidigare nämnt så hade KBT en positiv 

effekt på personernas tidshanteringsförmåga, vilket gör att de får en förbättrad 

utförandekapacitet. Detta styrks även av #14 där träningen av tidshanteringsförmåga ledde till 

minskad prokrastinering och förbättrad prestation på arbetet. Den ökade förmågan ledde till 

positiva känslor av struktur, att de hade kontroll över sin situation och kände sig mer tillfreds 

med sin prestation vilket också minskade deras upplevelse av stress. En annan åtgärd som har 

positiv effekt på de egna upplevelserna att utföra en aktivitet eller arbete tas upp i #15. 
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Personer som såg en video på en skogspromenad fick minskad pessimism gällande attityd till 

att utföra sitt arbete, medan videon med stadsmiljön genererade det motsatta. 

 

Miljö 

Artikel #3 visar att den sociala miljön har en stark inverkan på en persons aktivitetsval, hur 

denne tar till sig värderingar från förebilder och det sociala sammanhang där hen verkar. 

Enligt #3 finns det även en socioekonomisk dimension av prokrastinering, eftersom studien 

visar att kvinnor med högre socioekonomisk status prokrastinerar mindre. 

Artikel #5 undersöker olika fritidsaktiviteters inverkan på personens prokrastinerande. Enligt 

#5 har miljödimensionen i en fritidsaktivitet samt dess sociala kontext, en inverkan på 

prokrastinering. Idrottande och utomhusaktiviteter som innebär ett fysiskt miljöombyte har en 

positiv effekt i form av mindre prokrastinering i jämförelse med att sitta inomhus och spela 

datorspel. #6 visar att den fysiska, sociala men även den kulturella miljön inverkar på en 

persons prokrastinering. Studien, som är gjord i Taiwan, redogör att god struktur i 

klassrummet och balanserade krav från föräldrar hänger samman med välfungerande 

perfektionism och mindre prokrastinering. Vice versa leder dålig struktur i klassrummet 

kombinerat med orimliga krav från föräldrarna till ickefungerande perfektionism och ökad 

prokrastinering. Studien belyser komplexiteten hos de olika miljödimensionerna och hur krav 

kan upplevas ur dessa olika perspektiv. #7 beskriver hur prokrastinering är relaterad till en 

fysisk miljö präglad av clutter, och vice versa, hur clutter leder till ytterligare prokrastinering. 

Clutter påverkar aktivitetsutförandet negativt då motivationen till att utföra aktiviteten 

minskar. Det kan även leda till minskat välmående, vilket tydligt demonstrerar hur den 

fysiska miljön kan inverka på den psykiska hälsan.  

 

Artikel #8 ger prov på hur den aktivitetsfokuserade miljödimensionen kan spela en central roll 

i skolan då det är viktigt att spegla studenternas intressen, förmågor och värderingar för att 

minska prokrastineringen. Därför behöver kursernas upplägg vara anpassade efter detta, samt 

uppgifternas svårighetsgrad. Artiklarna #10 och #12 visar att det finns ett samband mellan 

prokrastinering och beroende av informations- och kommunikationsteknologi såsom 

smarttelefon och internetanvändande samt att detta påverkar sömnkvaliteten negativt. #12 

menar att social anpassning, det vill säga förmågan att anpassa sitt beteende efter den sociala 

miljöns krav, kan ha en modererande effekt och därmed minska problemet. Som tidigare 

nämnts skrivs det i #13 att behandlingsformen ACT ämnar hjälpa personen att acceptera 

uppkomsten av negativa tankar och känslor som kan uppstå i mötet med yttre omständigheter. 



 

15 

 

ACT hjälper därmed till att bemöta jobbiga element i den omgivande miljön. #15 uppger att 

fysiska miljön, i det här fallet genom informations- och kommunikationsteknologi samt 

visualisering av stads- och skogsmiljö, inverkar på motivationen och sålunda även 

prokrastinering. Studien konstaterade de hälsofrämjande aspekterna av att tillbringa tid i 

skogsmiljö såsom ökad vitalitet och minskad ångest så till den grad att ett videoklipp av en 

skogspromenad har positiv effekt på välbefinnandet och ökar lusten att utföra aktiviteter. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion utifrån syfte och teori 

Författarna kommer här diskutera resultaten som presenterats utifrån ett arbetsterapeutiskt och 

aktivitetsvetenskapligt perspektiv samt presentera en tolkning av fenomenet prokrastinering 

utifrån MOHO:s fyra grundpelare, viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö. 

 

Pépin (2020) förklarar att dessa fyra grundpelare formas, upprätthålls och förändras av en 

persons görande och upplevelse av detta görande samt av de miljöförhållanden som råder. Det 

innebär att de fyra grundpelarna är dynamiskt sammankopplade, om en faktor förändras 

påverkas de andra. Dessa förändringar kallas kontrollparametrar (O´Brien & Kielhofner, 

2020), där den förändrade dynamiken leder till ett nytt aktivitetsutförande. Exempelvis, 

förändringar i miljön kan innebära förändringar på personens utförandekapacitet.  

 

På samma sätt påverkas prokrastinering av förändringar i dessa fyra grundpelare. Dessa 

förändringar möjliggör eller begränsar prokrastinering. Till exempel kan isolering i hemmet 

leda till bristande rutiner som i sin tur ger utrymme för prokrastinering. Detta kan tolkas med 

de las Heras de Pablo et al. (2020) förklaring av en persons delaktighet i aktivitet. Delaktighet 

påverkas av förhållandet mellan de fyra grundpelarna och beskrivs som det engagemang en 

person upplever vid utförande av de aktiviteter som utgör vardagslivet. Pépin (2020) förklarar 

aktivitetsengagemang som kopplat till de känslor, ofta glädje, som uppstår vid utförande av 

aktivitet och bidrar till att självkänsla och identitet utvecklas. Pépin (2020) definierar följande 

viktiga dimensioner av aktivitetsengagemang: att uppleva glädje vid aktivitetsutförande, att 

känna att en nyttjar sin utförandekapacitet på ett produktivt sätt, att ens vanor fungerar som 

stöd för aktivitetsutförandet, att en agerar utifrån ens påtagna roll eller i riktning mot en roll 

personen eftersträvar, känna att aktiviteten som ska utföras har en mening och slutligen att 

känna sig kapabel att utföra aktiviteten. 
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Dessa dimensioner av aktivitetsengagemang går att koppla samman med prokrastinering. 

Exempelvis, upplevs inte glädje vid aktivitetsutförande brister aktivitetsengagemanget vilket 

kan leda till prokrastinering. Samma gäller om det uppstår brister i de andra dimensionerna. 

Här uppstår en fråga om kausalitet, vad orsakar vad? Att med säkerhet peka på en individuell 

faktor som orsaken till problemet med prokrastinering blir näst intill omöjligt utan att ta med 

alla faktorer i beräkningen. Däremot är en tänkbar hypotes, utifrån Pepins (2020) resonemang, 

att prokrastinering uppstår vid bristande aktivitetsengagemang och att denna brist på 

engagemang uppstår på grund av aktivitetsobalans orsakad av disharmoni mellan de fyra 

grundpelarna i MOHO. Denna hypotes är dock inte närmare undersökt men skulle kunna vara 

föremål för framtida studier. 

 

Viljekraft 

Viljekraft definieras enligt MOHO (Yamada et al., 2020) som uppfattning om den egna 

förmågan - vilket syftar till personens känsla av kapacitet och effektivitet, värderingar - det 

som upplevs som meningsfullt, intressen - det som upplevs stimulerande.  

 

Enligt #2 och #8 förklaras en låg tilltro till den egna förmågan, samt känslan av att en aktivitet 

är tråkig eller ointressant, leda till prokrastinering. Detta kan förklaras genom att en person 

som upplever att hen inte har kapacitet att hantera en aktivitet inte heller finner det 

meningsfullt att utföra den, vilket leder till att personen skjuter upp utförandet av aktiviteten. 

Det är därför viktigt att aktiviteten är satt i förhållande till personens värderingar, det vill säga 

dennes personliga övertygelser och pliktkänsla. Genom den personliga övertygelsen formas 

vilka mål som är eftersträvansvärda och personens sätt att handla (Lee & Kielhofner, 2020), 

detta skapar även en pliktkänsla att agera i enlighet med dessa personliga övertygelser. Detta 

innebär, precis som resultatet i #1 visar, att när personer har satt egna mål utefter deras 

personliga övertygelser blir pliktkänslan att utföra aktiviteten större. Det blir därmed mer 

meningsfullt för personen att utföra aktiviteten.  

 

Som Lee och Kielhofner (2020) förklarar, föredrar en person att utföra aktiviteter som denne 

finner intressanta framför andra. Intressanta aktiviteter kännetecknas av att de väcker 

varierande grad av glädje vid utförande. Glädje kan beskrivas som en kroppslig, intellektuell 

eller estetisk tillfredsställelse, eller en tillfredsställelse av att använda sina förmågor.  

Det är varken särskilt troligt eller realistiskt att alla uppgifter i en persons aktivitetsmönster 

kan upplevas som intressanta eller glädjebringande men då är det desto viktigare att personen 
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är medveten om sina värderingar och prioriteringar. Intressen kan vara både inspirerande och 

missledande. En del intressen kan leda till aktivitetsval som inte är socialt acceptabla eller 

förenliga med personens värderingar och mål. Detta kan förklara hur personer kan missledas 

av sina intressen när de prokrastinerar till exempel genom att använda smarttelefoner och 

internet, vilket beskrivs i #4, #10, #11 och #12. Lee och Kielhofner (2020) förklarar att 

funktionsnedsättning, trötthet, smärta och rädsla för att misslyckas kan leda till minskad eller 

helt eliminerad upplevelse av glädje av att utföra en aktivitet. Detta går hand i hand med flera 

artiklar, exempelvis #1, #2, #6, #8, #9 och #13, och kan förklara hur en person som är rädd att 

misslyckas med en aktivitet, mister upplevelsen av glädje och därmed blir mindre benägen att 

utföra aktiviteten.  

 

Som tidigare nämnts görs en persons aktivitetsval utefter den personens viljekraft, dessa val 

formar en persons aktivitetsmönster och vardag (Lee & Kielhofner, 2020). Det är viktigt att 

personer som prokrastinerar medvetandegörs om de egna, inre processerna som utgör ens 

viljekraft. Detta för att motivera till aktivitetsval som är förenliga med personens värderingar 

och mål. Ett medvetandegörande kan leda till att dessa personer företar sig nya och mer 

övergripande verksamhetsval (Lee & Kielhofner, 2020), ett överlagt beslut såsom att förändra 

vanor eller anta en ny roll för att få mer långtgående effekter på vardagliga aktivitetsval och 

på personens liv. Ett sådant verksamhetsval skulle kunna vara för dessa personer som 

prokrastinerar att förändra de vanor som leder till prokrastinering. 

 

Vanebildning 

Resultatet visar att prokrastinering är tydligt relaterat till vanor. För många är prokrastinering 

en del av vardagen, och därmed en del av aktivitetsmönstret. En del i detta är det ökade 

användandet av kommunikations- och informationsteknologi, såsom internet, sociala medier 

och smarttelefoner. Det är vanligt att det involveras på ett eller annat sätt i prokrastinerings-

aktiviteter, exempelvis “slösurfa” på Facebook. Författarnas teori är att prokrastinering har 

blivit en tilltagande ovana de senaste decennierna, vilket understöds av Rozental och 

Carlbring (2014). I takt med teknikens utveckling och en mer flexibel arbetsmiljö har det 

individuella ansvaret på produktivitet ökat, vilket inte alla klarar av att bemästra. Personer 

som prokrastinerar tenderar dock att inte vilja identifiera sig med prokrastinerings-

aktiviteterna, vilket gör att det ofta blir en dold aktivitet i aktivitetsmönstret, även fast det 

egentligen borde räknas som huvudaktivitet. Det vill säga, om någon frågar en person som 
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prokrastinerar vad hen gjorde igår så kommer hen förmodligen inte svara att hen surfade på 

Youtube i tre timmar. Istället kommer personen troligen säga att hen studerade eller liknande, 

eftersom det var den avsedda huvudaktiviteten.  

 

Prokrastinering leder inte sällan till nedsatt aktivitetsförmåga och aktivitetsobalans, vilket #4 

beskriver, samt i allvarliga fall till depression och funktionsnedsättning. Om prokrastinering 

går från att inte ha varit en vana till att bli en ovana som bidrar till depression och funktions-

nedsättning kan den välbekanta stabiliteten i vardagen utmanas. Yamada et al. (2020) 

förklarar att när vardagsstabiliteten utmanas på detta sätt är det väsentligt att rekonstruera sina 

vanor och roller efter de nya förutsättningarna. Artikel #6 tar upp hur vanor och roller 

påverkar tidshanteringsförmågan och prestationen hos studenter. För att knyta an till ovan 

nämnda vane- och rollförändring, så skulle exempelvis prokrastinering hos en av deltagarna i 

#6 kunna leda till depression och i slutändan förlust av rollen som student vid sjukskrivning. 

För att förhindra detta krävs förändring av vanorna och tidshanterings-förmågan. 

Tidshanteringsförmåga är en egenskap som personer som frekvent prokrastinerar saknar eller 

brister i, vilket #5 och #6 berör. Planering av vardagen är således en relevant åtgärd, vilket 

arbetsterapin innehar flertalet verktyg för. 

 

Utförandekapacitet 

Prokrastinering påverkar utförandekapaciteten negativt, vilket artiklarna i resultatet entydigt 

visar. Det påverkas negativt på olika sätt och av olika anledningar genom prokrastinering. Inte 

minst då prokrastinering under utförandet av en viss aktivitet, exempelvis studera, gör att 

mentala förmågor såsom koncentration försämras. Det visas särskilt tydligt i #9, där det 

bevisas att personer som prokrastinerar presterar sämre i aktiviteter, oavsett hur kognitivt 

utmanande aktiviteten är. Prokrastinering försämrar även utförandekapaciteten indirekt, såväl 

objektivt som den subjektiva känsla personen har när hen utför en aktivitet. Personer som 

prokrastinerar sänggående blir trötta efterföljande dag vilket leder till att utförandekapaciteten 

hos personen objektivt blir sämre, vilket #11 berör. Personer som prokrastinerar är mer 

självkritiska när de utför en aktivitet, enligt #6, vilket leder till nedsatt utförandekapacitet då 

de subjektivt uppfattar att de inte utför aktiviteten på ett tillfredsställande sätt. En observation 

av den subjektiva upplevelsen kan, enligt Tham et al. (2020), avslöja mycket för en 

arbetsterapeut om begränsningar i utförandet. Det, i kombination med den objektiva aspekten, 

ger ett helhetsperspektiv över utförandekapaciteten och är viktigt för att kunna analysera 

attityden till prokrastinering hos personer som prokrastinerar. ACT syftar till att ge personer 
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verktyg till att bemöta dessa negativa tankar och känslor, men ger inget perspektiv på 

aktivitetsutförandet, vilket en arbetsterapeut kan göra. 

 

Miljö 

Människors förmåga att vara delaktiga i aktiviteter är beroende av de begränsningar och 

möjligheter miljön tillhandahåller utifrån de fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och 

politiska dimensionerna. En del personer kan fullt ut delta i aktiviteter medan de med nedsatt 

utförandekapacitet eller försvagad viljekraft kan behöva stöd utifrån av miljön (de las Heras 

de Pablo et al., 2020).  

 

Många är mer benägna att utföra produktiva aktiviteter och undvika prokrastinering när de har 

någon form av övervakning i form av exempelvis en chef, lärare eller förälder. Detta kan bero 

på en rädsla att göra en person med auktoritet upprörd, och därigenom bli nedvärderad. 

Detta förklarar Fisher et al. (2020) som sociala attityder och värderingar och hur detta 

påverkar människor. Denna påverkan åskådliggörs på personens aktivitetsval i #3 som visar 

att kvinnor med högre socioekonomisk status prokrastinerar mindre. #6 visar hur den sociala 

och kulturella miljön påverkar viljekraft. Föräldrarnas krav och kritik på personen leder till 

minskad tilltro till den egna förmågan vilket leder till negativa konsekvenser och mer 

prokrastinering. #8 beskriver komplexiteten i hur de miljömässiga faktorerna påverkar 

studenters prokrastinering. Studien fann att en löst strukturerad kursplan med oklara 

instruktioner och flexibla tidsgränser ledde till ökad prokrastinering. Däremot fann studien att 

även väldigt detaljstyrda kursplaner ledde till att studenterna prokrastinerade mer.  

 

Även den fysiska miljön påverkar hur personer prokrastinerar. #7 visar på hur problem med 

clutter kan leda till prokrastinering och vice versa hur prokrastinering kan leda till clutter. 

Studien visade också på sambandet mellan prokrastinering, clutter och psykisk ohälsa, 

däribland depression. Sambandet är tydligt och det är därför logiskt att tänka sig att i vissa fall 

kan en regelbunden städningsrutin leda till en mindre rörig fysisk miljö vilket kan leda till 

minskad prokrastinering och ett ökat psykiskt välmående. Det går dock inte att fastställa att en 

organiserad fysisk miljö garanterat leder till mindre prokrastinering, utan då kan 

prokrastineringen ske på andra sätt.  

#5 beskriver de positiva effekterna av omväxling av fysisk miljö och aktiviteter utomhus. 

Enligt författarna är det intressant ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv hur vissa 

utomhusaktiviteter kan leda till ökat välmående och att detta kan leda till mer energi att lägga 
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på produktiva aktiviteter. Denna teori stärks av #15 där dessa effekter uppvisas till och med 

av att enbart titta på ett videoklipp av en skogspromenad. 

 

Sammanfattningsvis visar dessa exempel på, som Fisher et al. (2020) beskriver, hur de olika 

miljömässiga faktorerna interagerar med den enskilde personens faktorer viljekraft, 

vanebildning och utförandekapacitet. En person kan uppleva kraven från en specifik miljö 

som för lågt satta vilket leder till ointresse och bristande engagemang vilket leder till att 

personen undviker eller skjuter upp att utföra aktiviteten, alltså prokrastinerar. En annan 

person kan uppleva samma krav från miljön som för höga vilket kan leda till en bristande 

tilltro till sin förmåga och en känsla av hopplöshet, vilket också leder till att personen 

prokrastinerar.  

Det är av största vikt att miljön, i den mån det är möjligt, anpassas efter personens förmågor 

för att därmed väcka engagemang för aktivitetsutförande (O´Brien & Kielhofner, 2020). 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att kartlägga prokrastinering då fenomenet saknar definition ur ett 

aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv. Prokrastinering är väl beforskat ur 

ett psykologiskt perspektiv och det finns gott om publicerade artiklar att analysera. För att 

tillämpa ett arbetsterapeutiskt och aktivitetsvetenskapligt perspektiv användes en riktad 

innehållsanalys, såsom Kristensson (2014) beskriver, för att kartlägga de fyra grundpelarna ur 

den teoretiska modellen MOHO. Författarna valde att utgå ifrån MOHO eftersom denna 

arbetsterapeutiska modell är den största och mest utbredda (Taylor & Kielhofner, 2020) och 

därmed ger studien en så bred teoretisk grund som möjligt. Användandet av en annan 

arbetsterapeutisk modell hade dock kunnat leda till andra intressanta insikter och slutsatser. 

Exempelvis hade en studie med utgångspunkt ur modellen The Value and Meaning in 

Occupations (ValMO), utformad av Erlandsson och Persson (2020), kunnat bidra med ett 

annat perspektiv på aktiviteternas värde och hur det kan leda till prokrastinering. 

 

Intentionen med den använda innehållsanalysen är att bana väg för ny teoribildning inom 

arbetsterapi enligt det tillvägagångssätt Dahlborg Lyckhage (2017) beskriver. Det innebär att 

den befintliga teorin som finns inom en vetenskaplig disciplin, i detta fall psykologin, 

anpassas till det sammanhang det ska omsättas i praktik till vilket i detta fall är arbetsterapi. 

På så sätt har författarna gjort en begreppsanalys såsom Segesten (2017a) beskriver, med 
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avsikt att lägga grund för ny kunskapsutveckling och en förutsättning för framtida empiriska 

studier.  

 

Sökorden författarna använde är begrepp associerade till den arbetsterapeutiska modellen 

MOHO. En styrka med denna studie är att så kallade indexord även kallat MeSH-termer 

inkluderades för att få en bredare sökträff i databaserna och därmed hitta fler intressanta 

artiklar. Författarna valde därefter ut artiklar med varierande design och urvalsgrupper med 

intentionen att bilda teori kring fenomenet prokrastinering och inte enbart en specifik grupp, 

exempelvis studenter, som prokrastinerar. Detta för att i slutändan lägga grunden för en mer 

generaliserbar, praktiskt tillämpbar teori. Givetvis är 15 artiklar för lite data för att kunna göra 

stora generaliseringar eller lägga upp en officiell vårdhandling. För det krävs det en 

metaanalys (Segesten, 2017b) innehållande även empiriska studier.  

Som Kristensson (2014) skriver uppstår nästan alltid en viss form av skevhet eller bias i alla 

studier. Den risken återfinns även i denna studie då det är författarna som, utefter sitt 

omdöme, valt ut vilka artiklar som ska granskas utifrån relevans. Trianguleringen, där 

författarna läste artiklarna var för sig och sedan diskuterade med varandra, stärker studiens 

tillförlitlighet. Studiens validitet är god då författarna har undersökt det som var ämnat att 

undersökas. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Arbetsterapeuter är en profession väl kvalificerad för att utreda orsakssambandet till varför en 

person prokrastinerar. Detta då det ligger inom arbetsterapeutens kunskapsområde att 

undersöka samt bedöma personens förmågor, miljöns krav och aktivitetens förutsättningar för 

att möjliggöra aktivitetsutförande (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). Psykologiska 

behandlingar mot prokrastinering såsom ACT och KBT existerar redan, men dessa två tar inte 

hänsyn till aktivitetsperspektivet, vilket en arbetsterapeut gör. Arbetsterapin bör se över sitt 

batteri av bedömnings- och interventionsinstrument för att inta en starkare position när det 

gäller att motverka prokrastinering. Det finns en rad instrument som en arbetsterapeut 

teoretiskt sett skulle kunna använda sig av för att bedöma en person som prokrastinerar. Om 

personen enbart prokrastinerar på arbetet skulle exempelvis Work Environment Impact Scale 

- Svensk version (WEIS-S [Ekbladh & Haglund, 2010]) och/eller Assessment of Work 

Performance (AWP [Sandqvist, 2007]) kunna vara användbara. WEIS-S är ett 

bedömningsinstrument som fokuserar på att identifiera miljöfaktorer som påverkar 

arbetsutförandet medan AWP är ett bedömningsinstrument som fokuserar på personens 
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förmågor som påverkar arbetsutförandet. Ett annat område som arbetsterapeuter redan är 

verksamma inom och som är kopplat till prokrastinering är bedömning av samt interventioner 

för tidshantering. Exempel på intervention för detta är Ha koll (LGO-S) (White, 2019), en 

gruppintervention för tidshantering och organisationsförmåga med målet att skapa 

aktivitetsbalans i vardagen. 

 

Författarna anser dock att det finns ett stort behov av vidare forskning kring prokrastinering ur 

ett arbetsterapeutiskt och aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Bland annat behövs vidare 

forskning för att säkerställa kopplingen mellan bristande aktivitetsengagemang och 

prokrastinering. Vidare önskar författarna se interventionsstudier på diverse arbetsterapeutiska 

interventioners effekt på prokrastinering, exempelvis interventioner för tidshantering. Ett 

förslag på upplägg kring detta är en randomiserad kontrollstudie enligt det sätt som 

Kristensson (2014) beskriver, där en grupp genomgår traditionell KBT, en grupp genomgår 

exempelvis Ha koll (LGO-S) (White, 2019) samt en kontrollgrupp.  

Det finns även behov av forskning kring hur prokrastinering påverkar aktivitetsbalans, vilket 

är ett forskningsområde med stor potential. Här finns utrymme för kvantitativa såväl som 

kvalitativa studier att undersöka sambandet mellan aktivitetsbalans, psykisk ohälsa och 

prokrastinering. Sådana studier är viktiga för att stärka och bredda arbetsterapeutens yrkesroll.  

 

Författarna ser även möjlighet att bredda verksamhetsområdet för arbetsterapeuter, 

exempelvis inom prokrastineringsgrupper inom studenthälsan vid Sveriges olika universitet. 

Vidare finns ett behov av att öka kunskapen bland yrkesverksamma arbetsterapeuter inom 

flertalet områden kring hur behandling av prokrastinering kan ha hälsofrämjande effekter och 

förebygga psykisk ohälsa, då det finns en kunskapslucka gällande detta.  

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att prokrastinering går att beskriva utifrån ett 

arbetsterapeutisk och aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Den här studien visar att det finns en 

påtaglig koppling mellan prokrastinering och arbetsterapi samt aktivitetsvetenskap. 

Prokrastinering påverkas i hög grad av viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö, 

samt har ett samband med psykisk ohälsa och aktivitetsobalans.   
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Bilaga 1 (2) 

Sökmatris 
Cinahl 201010 

Sökning Sökord Träffar Avgränsningar Träffar med 

avgränsningar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i fulltext Utvalda 

S1 Procrastination 295      

S2 Occupational 

therapy 

50 681      

S3 Occupational 168 954      

S4 Self efficacy 39 849      

S5 Self control 85 561      

S6 Self regulation 12 921      

S7 Time management 71 646      

S8 Habituation 1001      

S9 Habits 36 499      

S10 Learning 152 339      

S11 Volition 590      

S12 Willpower 9551      

S13 Environment 186 255      
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S14 Performance 

capacity 

9054      

S15 S1 + S2 2 Länkad full text + Peer reviewed 0    

S16 S1 + S3 10 Länkad full text + Peer reviewed 3 0   

S17 S1 + S4 21 Länkad full text + Peer reviewed 19 15 1 0 

S18  S1 + S5 36 Länkad full text + Peer reviewed 28 17 5 1 

S19 S1 + S6 31 Länkad full text + Peer reviewed 24 18 12 3 

S20 S1 + S7 47 Länkad full text + Peer reviewed 28 20 1 0 

S21 S1 + S8 0      

S22 S1 + S9 6 Länkad full text + Peer reviewed 4 4 0  

S23 S1 + S10 29 Länkad full text + Peer reviewed 22 12 0  

S24 S1 + S11 1 Länkad full text + Peer reviewed 1 1 0  

S25 S1 + S12 2 Länkad full text + Peer reviewed 2 2 0  

S26 S1 + S13 15 Länkad full text + Peer reviewed 7 5 0  

S27 S1 + S14 0      
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PsycInfo 201010 

Sökning Sökord Träffar Avgränsningar Träffar med 

avgränsningar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i fulltext Utvalda 

S1 Procrastination 1539      

S2 Occupational 

therapy 

24 566      

S3 Occupational 137 225      

S4 Self efficacy 64 911      

S5 Self control 114 377      

S6 Self regulation 34 343      

S7 Time management 58 244      

S8 Habituation 11 487      

S9 Habits 39 102      

S10 Learning 602 932      

S11 Volition 6456      

S12 Willpower 583      

S13 Environment 354 851      

S14 Performance 

capacity 

16 467      
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S15 S1 + S2 2 Länkad full text + Peer reviewed 2    

S16 S1 + S3 52 Länkad full text + Peer reviewed 36 1   

S17 S1 + S4 175 Länkad full text + Peer reviewed 113 20 4 2 

S18  S1 + S5 241 Länkad full text + Peer reviewed 166 16 6 2 

S19 S1 + S6 192 Länkad full text + Peer reviewed 143 17 6  

S20 S1 + S7 143 Länkad full text + Peer reviewed 84 14 7 2 

S21 S1 + S8 0      

S22 S1 + S9 92 Länkad full text + Peer reviewed 39 22 5  

S23 S1 + S10 361 Länkad full text + Peer reviewed 239 19 2  

S24 S1 + S11 9 Länkad full text + Peer reviewed 8 7 1  

S25 S1 + S12 13 Länkad full text + Peer reviewed 8 6 1  

S26 S1 + S13 97 Länkad full text + Peer reviewed 58 15 7 2 

S27 S1 + S14 5 Länkad full text + Peer reviewed 4 4 1 1 
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Medline 201010 

Sökning Sökord Träffar Avgränsningar Träffar med 

avgränsningar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i fulltext Utvalda 

S1 Procrastination 502      

S2 Occupational 

therapy 

56 162      

S3 Occupational 340 915      

S4 Self efficacy 64 174      

S5 Self control 181 384      

S6 Self regulation 38 857      

S7 Time management 250 715      

S8 Habituation 13 083      

S9 Habits 80 389      

S10 Learning 409 014      

S11 Volition 3721      

S12 Willpower 2139      

S13 Environment 835 636      

S14 Performance 

capacity 

54 013      
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S15 S1 + S2 0      

S16 S1 + S3 11 Länkad full text + Peer reviewed 7 0   

S17 S1 + S4 38 Länkad full text + Peer reviewed 35 0   

S18  S1 + S5 93 Länkad full text + Peer reviewed 75 0   

S19 S1 + S6 59 Länkad full text + Peer reviewed 51 0   

S20 S1 + S7 60 Länkad full text + Peer reviewed 44 14 4 1 

S21 S1 + S8 0      

S22 S1 + S9 12 Länkad full text + Peer reviewed 7 0   

S23 S1 + S10 59 Länkad full text + Peer reviewed 53 0   

S24 S1 + S11 7 Länkad full text + Peer reviewed 7 0   

S25 S1 + S12 15 Länkad full text + Peer reviewed 15 0   

S26 S1 + S13 17 Länkad full text + Peer reviewed 11 11 1 1 

S27 S1 + S14 2 Länkad full text + Peer reviewed 1 1 1  
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Bilaga 2 (2) 

Litteratursammanställning 
 

 Artikel Syfte Metod Resultat Evidensnivå 

1 Trait procrastination, 

self-efficacy and 

achievement goals: 

The mediation role of 

boredom coping 

strategies. (Zhou & 

Kam, 2017) 

Educational 

Psychology 

(Impaktfaktor 5,178) 

Undersöka effekten av 

copingstrategier vid 

uttråkning på studenters 

motivation, tilltro på den 

egna förmågan, 

prestationsmål och 

prokrastinering. 

Kvantitativ design, 

tvärsnittsstudie. Kina. 

Insamling av enkäter från 

506 studenter. 

Studien var frivillig, 

skriftligt samtycke 

införskaffades och syftet 

med studien förklarades.  

Tilltron på den egna förmågan och 

prestationsmål var sammanhängande 

med närmandebeteende-inriktade 

copingstrategier.  

Undvikandebeteende-riktade 

copingstrategier var sammanhängande 

med prokrastinering. 

Mål att undvika vissa beteenden ledde 

till minskad prokrastinering. 

3 

2 Academic 

procrastination of 

undergraduates: Low 

self-efficacy to self-

regulate predicts 

higher levels of 

Utforska förhållandet mellan 

akademisk prokrastinering, 

självregleringsförmåga, 

tilltro till den egna 

akademiska förmågan, 

självkänsla, tilltro på sin 

Kvantitativ design, 

tvärsnittsstudie, frivilligt 

deltagande. Kanada. 

Uppdelad i två delstudier. 

Delstudie 1, insamling av 

enkäter från 261 studenter 

Tilltron till den egna förmågan att 

självreglera lyfts fram som den 

viktigaste variabeln när det kommer 

till prokrastinering. De studenter som 

hade lägre tilltro till sin egna förmåga 

3 
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procrastination. 

(Klassen et al., 2008) 

Contemporary 

Educational 

Psychology  

(Impaktfaktor 2,863) 

egna förmåga att självreglera 

samt sambandet mellan hur 

prokrastinering påverkar 

studenters studieresultat och 

studiemotivation. 

som fyllde i 

självskattningsinstrument. 

Delstudie 2, insamling av 

enkäter från 195 

studenter. 

att självreglera, prokrastinerade mer 

och presterade sämre. 

3 Improving self-

control: The influence 

of role models on 

intertemporal choices. 

(Kedia et al., 2019). 

Frontiers in 

Psychology 

(Impaktfaktor 2,067) 

Undersöka effekten av 

socialt lärande på kvinnors 

förmåga att vänta på 

belöning.  

 

Kvantitativ design. 

Granskad och godkänd 

vid universitet i Graz, 

Österrike. Deltagarna gav 

skriftligt samtycke. 

Kvinnor fick fatta 

intertemporala fiktiva 

beslut där de antingen 

fick en mindre belöning i 

ett tidigt skede eller en 

större belöning senare. 

Detta val upprepades efter 

att de observerat en annan 

Resultatet visade att socialt lärande, så 

kallad “modelling”, hjälper kvinnor 

att utveckla sin självkontroll. 

 

2 
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person göra det senare 

valet. 

4 Permanently online 

and permanently 

procrastinating? The 

mediating role of 

internet use for the 

effects of trait 

procrastination on 

psychological health 

and well-being.  

(Reinecke et al., 

2018). New Media & 

Society (Impaktfaktor 

4,180) 

Undersöka förhållandet 

mellan prokrastinering, 

nyttjande av internet och 

psykiskt välbefinnande. 

Kvantitativ design. 

Tyskland. 

Sannolikhetsurval, 

representativt för den 

tyska befolkningen över 

14 år som använder 

internet. Data samlades in 

via tyska institutet för 

marknadsundersökning 

där 4644 tyska hushåll 

slumpvis valdes ut och 

fick svara på en enkät. 

Personer som prokrastinerar mycket 

har lägre förmåga att självreglera sitt 

användande av internet och använder 

det mer som en fritidsaktivitet. Detta 

leder till ökad risk att få negativa 

konsekvenser även i andra områden i 

livet såsom nedsatt välbefinnande, 

ökad stress, ångest och depression.  

2 

5 Leisure and 

procrastination, a 

quest for autonomy in 

free time investments: 

task avoidance or 

Syftet med studien var att 

undersöka förhållandet 

mellan den tid som 

spenderas på 

Kvantitativ design, 

tvärsnittsstudie. Spanien. 

Granskad och godkänd av 

etiska rådet vid 

Barcelonas universitet. 

Resultatet visar att ifall man planerar 

hur ofta och hur länge, varje vecka, 

hur mycket tid som ska spenderas tid 

på fritidsaktiviteter (hobbies, 

3 
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accomplishment? 

(Pestana et al., 2020). 

Frontiers in 

Psychology 

(Impaktfaktor 2,067) 

fritidsaktiviteter och 

prokrastinering. 

 

Enkätinsamling från 185 

spanska 

universitetsstudenter.  

underhållning, sociala relationer) 

minskar risken för prokrastinering.  

 

6 Factors related to 

Taiwanese 

adolescents' academic 

procrastination, time 

management, and 

perfectionism. The 

Journal of 

Educational 

Research, (Shih, 

2017)  

(Impaktfaktor 1, 197) 

Studera mekanismerna 

bakom perfektionistiska 

tendenser, tidshantering och 

prokrastinering. 

Kvantitativ design. 

Taiwan. 

Följde etiska riktlinjerna 

från American 

Psychological 

Association, skolornas 

rektorer och barnens 

föräldrar gav tillstånd . 

405 taiwanesiska 

tonåringar mellan 13-15 

år, fyllde i ett 

självskattningsformulär 

som uppmätte 

klassrumsstruktur, krav 

och kritik från föräldrar, 

Resultatet visade att krav och kritik 

från föräldrar är sammanhängande 

med både välfungerande och ej 

välfungerande perfektionism. 

Klassrumsstruktur hängde samman 

med välfungerande perfektionism. 

Välfungerande perfektionism är 

sammanhängande med god 

tidshantering. God tidshantering är 

sammanhängande med att inte 

prokrastinera. Ej välfungerande 

perfektionism och krav och kritik från 

föräldrar är sammanhängande med 

prokrastinering. 

3 
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tidshantering och 

prokrastinering. 

7 Delaying disposing: 

examining the 

relationship between 

procrastination and 

clutter across 

generations. (Ferrari 

& Roster, 2018). 

Current Psychology 

(Impaktfaktor 1, 910) 

Utforskar hur två sorters 

prokrastinering bidrar till 

problem med clutter 

(desorganisation) som är 

kopplat till minskad 

livstillfredsställelse. 

Kvantitativ design. USA. 

Följde Helsingfors-

deklarationen och övriga 

gällande etiska riktlinjer. 

Ett 

självskattningsformulär 

skickades ut online till tre 

olika åldersgrupper, 

collegestudenter 

genomsnittsålder 21 år, 

yngre vuxna med 

genomsnittsålder på 31, 

och äldre vuxna med 

genomsnittsålder på 54 

år. 

Prokrastinering bidrog betydelsefullt 

till ökande problem med clutter 

genomgående de tre åldersgrupperna.  

3 

8 The role of the 

college classroom 

climate on academic 

Undersöka den 

sammanslagna effekten av 

olika aspekter som 

Kvantitativ design. USA. 

248 matematikstudenter 

på collegenivå fick svara 

Bland de olika aspekterna inom 

klassrumsklimat, var situationellt 

intresse för kursen den som bäst 

3 
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procrastination. 

(Corkin et al., 2014). 

Learning and 

Individual Differences 

(Impaktfaktor 1, 916) 

klassrumsklimatet har på 

prokrastinering. 

på en enkätundersökning 

online. 

förhindrade prokrastinering. Tilltron 

till den egna förmågan, att uppgiften 

upplevs meningsfull leder till minskad 

prokrastinering.  

9 Procrastination as 

self‐regulation failure 

of performance: 

effects of cognitive 

load, self‐awareness, 

and time limits on 

‘working best under 

pressure’. (Ferrari, 

2001). European 

journal of 

Personality. 

(Impaktfaktor 3, 494) 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kognitiv 

belastning, självmedvetenhet 

och tidsbegränsningar 

påverkar prestationen hos 

personer som prokrastinerar 

jämfört personer som inte 

prokrastinerar. 

Kvantitativ studie 

uppdelad i två delar. 

USA. 

 

Experiment 1: 93 college-

studenter. Observation. 

Rekrytering genom ett 

självskattningsformulär.  

 

Experiment 2: 226 

college-studenter. 

Observation. Samma 

experiment som i 

experiment 1, fast med en 

snävare tidsram. 

Experiment 1: Personer som 

prokrastinerar presterade sämre i 

uppgifterna än personer som inte 

prokrastinerar. Personer som 

prokrastinerar tenderade dessutom att 

ha sämre tilltro till den egna 

förmågan. 

 

Experiment 2: Personer som 

prokrastinerar presterade sämre i 

uppgifterna än personer som inte 

prokrastinerar, även när uppgifterna 

ställer högre krav på personernas 

kognition än i experiment 1. Personer 

som prokrastinerar tenderade 

2 



 

41 

 

Rekrytering genom ett 

självskattningsformulär.  

dessutom, likt experiment 1, att ha 

sämre tilltro till den egna förmågan. 

10 Effects of smartphone 

addiction on sleep 

quality among 

Chinese university 

students: The 

mediating role of self-

regulation and 

bedtime 

procrastination. 

(Zhang & Wu, 2020). 

Addictive Behaviors 

(Impaktfaktor 3, 645) 

Studera vilka effekter 

smartphone-beroende har på 

sömnkvalitet, självreglering 

och prokrastinering av att gå 

till sängs. 

Kvantitativ design. Kina. 

Godkänd av etiska rådet 

vid universitetet i Macao, 

Kina. 427 studenter fyllde 

i en enkät online. 

Att vara beroende av smartphone är 

sammankopplat med prokrastinering 

av sänggående, en nedsatt funktion att 

självreglera och påverkar sömnen 

negativt, en tredjedel av deltagarna 

hade dålig sömnkvalitet.  

3 

11 Bedtime 

procrastination: A 

self-regulation 

perspective on sleep 

insufficiency in the 

general population. 

Undersöka prokrastinering 

av sänggående, hur det ur ett 

självregleringsperspektiv 

leder till otillräcklig sömn.  

Kvantitativ design. 

Nederländerna. 

Datainsamling skedde via 

en undersökning online 

från 2431 personer som är 

medlemmar i LISS 

Ett samband fanns mellan 

självreglering och otillräcklig sömn 

och det sambandet påverkades av 

prokrastinering. Vilket gör att en stor 

del av deltagarna upplever att de får 

för lite sömn och regelbundet går och 

2 
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(Kroese et al., 2016). 

Journal of Health 

Psychology. 

(Impaktfaktor 2,503) 

(Longitudinal Internet 

Studies for the Social 

Sciences) Nederländernas 

center för 

samhällsvetenskapliga 

långtidsstudier och 

bedöms som 

representativt för 

Nederländernas 

befolkning. Studien 

godkändes av ett internt 

etiskt råd. 

lägger sig senare än vad de hade 

önskat.  

12 Internet addiction and 

procrastination among 

Chinese young adults: 

A moderated 

mediation model. 

(Geng et al., 2018). 

Computers in Human 

Utforska korrelationen 

mellan internetberoende, 

prokrastinering och deras 

underliggande mekanismer. 

Kvantitativ design. Kina. 

Tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via enkäter 

som skickats till 405 

slumpmässigt utvalda 

kinesiska studenter på 

collegenivå mellan 17-22 

år. Godkänd av etiska 

Internetberoende korrelerar med 

prokrastinering. Förmågan att 

självutvärdera korrelerar med 

förmågan till självkontroll. Både 

internetberoende och prokrastinering 

minskade av förmågan till 

självkontroll respektive 

självutvärdera. Resultaten stöder 

3 
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Behavior 

(Impaktfaktor 5,003) 

rådet vid Shandong 

Normal University, 

Ji'nan, Shandong, Kina. 

teorin kring modellen för modererad 

medling och social anpassning som 

stärkande för en persons förmåga till 

självutvärdering och självkontroll 

vilket kan minska internetberoende 

och prokrastinering. 

13 Acceptance and 

Commitment Therapy 

and Cognitive–

Behavioral Therapy 

as Treatments for 

Academic 

Procrastination. 

(Wang et al., 2017). 

Research on Social 

Work Practice. 

(Impaktfaktor 1,929) 

Jämföra effekterna av 

Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) 

och Kognitiv Beteende 

Terapi (KBT) på akademisk 

prokrastinering. 

Kvalitativ design. Kina. 

60 stycken frivilliga 

studenter blev 

slumpmässigt indelade i 

två behandlingsgrupper, 

ACT och KBT samt en 

kontrollgrupp. Effekten 

mättes genom att mäta 

symptomen för 

prokrastinering direkt 

efter behandling och vid 

uppföljning 3 månader 

efter behandling. 

Bägge behandlingarna hade 

anmärkningsvärd god effekt på kort 

sikt men ACT hade en bättre effekt på 

lång sikt. Båda behandlingarna gav 

ökad självkänsla hos deltagarna. ACT 

gav bättre effekt på negativa känslor 

och neuroticism medan KBT hade 

bättre effekt på tidshantering. 

Bägge behandlingarna är alltså 

effektiva mot prokrastinering men kan 

behandla olika psykologiska, 

terapeutiska mekanismer. 

3 
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14 Procrastination at 

work and time 

management training. 

(Van Eerde, 2003). 

The Journal of 

Psychology 

(Impaktfaktor 1,063) 

Undersöka effekten av 

utbildning kring 

tidshantering hos anställda 

som upplever problem med 

prokrastinering. 

Kvantitativ design. Kvasi-

experimentell 

interventionsstudie. 

Bekvämlighetsurval, 37 

anställda som uppgav att 

de upplever problem med 

prokrastinering fick delta 

vid ett seminarium kring 

tidshantering som varade 

i 1,5 dagar. En 

kontrollgrupp bestod av 

deltagare som väntade på 

att få genomgå 

utbildningen. 

En månad efter genomgången 

utbildning uppgav deltagarna att de 

hanterar sin tidshanteringsförmåga, 

anmärkningsvärt minskat sitt 

undvikande beteende och 

prokrastinering samt oroar sig mindre. 

3 

15 Effect of viewing 

video representation 

of the urban 

environment and 

forest environment on 

mood and level of 

Med bakgrund av tidigare 

forskning som visar att 

vistande i skogsmiljö 

minskar ångest och höjer 

vitaliteten vill forskarna testa 

hypotesen att se på video av 

Kvantitativ design. 42 

deltagare valdes ut 

slumpmässigt i två 

grupper. En grupp fick se 

en 15 minuter lång video 

från en skogspromenad. 

Aspekten “pessimistiska attityd till att 

utföra arbetet” sänktes 

anmärkningsvärt av att se videon med 

skogspromenad. Gruppen som fick se 

promenaden i stadsmiljö ökade sina 

nivåer av aspekterna “brist på energi” 

2 
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procrastination. 

(Bielinis et al., 2020). 

International Journal 

of Environmental 

Research and Public 

Health.  

(Impaktfaktor 2,849) 

skogspromenad skulle 

minska prokrastinering. 

En kontrollgrupp fick se 

en 15 minuter lång video 

från en promenad i 

stadsmiljö. Genom att låta 

deltagarna svara på frågor 

före och efter 

experimentet, mättes 

nivåerna på tre aspekter 

inom prokrastinering: 

“bristande energi för att 

utföra arbetet”, oförmåga 

att påbörja arbetet” och 

“pessimistisk attityd till 

att utföra arbetet”. 

Godkänd av etiska rådet 

vid universitetet i 

Helsingfors samt 

universitet i Warmia och 

Mazury i Olsztyn, Polen. 

och “oförmåga att påbörja arbetet”. 

Nivåerna mättes även inom tre andra 

områden: sinnesstämning, 

återhämtningsförmågan och vitalitet. 

Videon med skogspromenad ökade 

dessa nivåer medan promenaden i 

stadsmiljö sänkte nivåerna. 

 

 


