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Samband mellan förändringar i ångest- respektive 
depressionssymtom och förändringar i tidsperspektiv  

 
Susanna Perä 

 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka samband mellan 
förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i 
tidsperspektiv. Detta gjordes genom att följa upp deltagare som skattat sina 
ångestsymtom, depressionssymtom och tidsperspektiv i Aplemark och 
Lindroos (2009) studie. Även en intervju genomfördes i validerande syfte. 
Resultaten visar på att symtomförändringar har skett, framför allt hos de 
forskningsdeltagare som gått i terapi och/eller rapporterar att de varit med om 
positiva livsomvälvande händelser sedan det första mättillfället. Några 
signifikanta förändringar av tidsperspektiv fanns inte men 
korrelationsanalysen visar ändå på signifikanta korrelationer mellan både 
förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i 
tidsperspektiven Dåtid Negativ och Framtid Negativ. Diskussioner har förts 
kring huruvida studiens resultat skulle kunna tyda på att tidsperspektiv är mer 
svårföränderliga än ångest- och depressionssymtom.  

 
Denna studie ingår i forskningsprojektet Time Perspective Project (TPP) som utförs 
vid Institutionen för psykologi på Umeå Universitet. I projektet studeras 
tidsperspektiv i personlighet, psykopatologi och kulturella kontext. TPP avser bland 
annat undersöka om och hur individuella skillnader i tidsperspektiv är relaterade till 
olika aspekter av psykopatologi. Tidigare studier inom projektet har bland annat 
undersökt samband mellan tidsperspektiv och depressions- och ångesttillstånd. Då 
inga uppföljningsstudier har gjorts ämnar denna studie att följa upp deltagare från 
Aplemark och Lindroos (2009) studie. Detta kommer att göras med fokus på 
sambandet mellan förändringar i depressions- respektive ångestsymtom och 
förändringar i tidsperspektiv.  
 
Tidsperspektiv 
Tiden är en av människans mest värdefulla resurser (Zimbardo & Boyd 2008; 
Holman & Zimbardo, 2009). Utan en känsla för tidens flöde skulle människor inte ha 
en personlig historia, känsla av själv, motivation att sträva efter framtida mål eller 
stolthet över vad hon/han åstadkommit. Människan skulle heller inte ha samma 
känsla för livet utan att ha en känsla för tidens slut: döden (Holman & Zimbardo, 
2009). Tidsperspektiv representerar individens förhållningssätt till de psykologiska 
begreppen dåtid, nutid och framtid (Boniwell, 2005). Enligt Zimbardo och Boyd 
(1999) har människors tidsperspektiv ett stort men än så länge relativt 
ouppmärksammat inflytande på mänskligt beteende. Tidsperspektiv är 
grundläggande, ofta omedvetna, processer som har stor del i människors individuella 
och samhälleliga fungerande. Det är dessa processer som hjälper oss att ordna, se 
sammanhang och ge mening åt personliga och sociala erfarenheter genom att flödet 
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av erfarenheter delas in i de temporala kategorierna dåtid, nutid och framtid. 
Temporala kategorier används vid inkodning, lagring och framplockning av 
erfarenheter liksom vid skapandet av förväntningar, mål, kontingenter och imaginära 
scenarier (Zimbardo & Boyd, 1999). Tidsperspektiv kan även beskrivas som 
multidimensionella, semiflexibla kognitiva processer som skapar och skapas i 
samspel med den kulturella och sociala omgivning som en människa lever i (Holman 
& Zimbardo, 2009). Gorman & Wessman (1977) menar att människors tidsperspektiv 
hjälper oss att skapa en meningsfull och sammanhängande inramning för hur vi ska 
leva och agera utifrån varje persons unika behovsmönster. Detta är något som tros 
grundläggas under barndomen. Wiberg (2002) menar att förmågan att länka samman 
de olika tidsperspektiven (dåtid, nutid och framtid) verkar vara avgörande för 
människors personlighetsutveckling och upplevelsen av sig själv och sin omvärld i 
nuet.  
 
Människor tenderar att utveckla vissa dominerande tidsperspektiv (Zimbardo & 
Boyd, 1999; Zimbardo & Boyd, 2008). Hur förhållandet mellan de olika 
tidsperspektiven ser ut för en individ har stor del i hur individen uppfattar världen och 
fattar sina beslut. De dominerande tidsperspektiven kan ses som individuella variabler 
som karaktäriserar och kan förutsäga hur individen kommer att reagera på olika 
händelser (Zimbardo & Boyd, 1999). Olika individer har olika grader av dominerande 
och undertryckta tidsperspektiv. Vilka dominerande tidsperspektiv en person 
utvecklar antas bero på många faktorer. Bland de mest avgörande räknar Zimbardo 
och Boyd (1999) upp faktorer som kultur, utbildningsnivå, religion, social klass och 
familjeförhållanden. 
 
ZTPI och S-ZTPI 
För att kunna mäta individers olika orientering i tidsperspektiv har 
självskattningsinstrumentet Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) tagits fram 
(Zimbardo & Boyd, 1999). För att underlätta den fortsatta läsningen då instrumentet 
är centralt i denna studie kommer det att beskrivas teoretiskt redan här. ZTPI 
möjliggör mätning av flera olika tidsperspektiv och resulterar i en individuell 
tidsprofil (D’Alessio, Guarino, De Pascalis & Zimbardo, 2003). Instrumentet bygger 
på en teoretisk bas som tar hänsyn till sociala, kognitiva och emotionella processer 
som antas bidra till och vara influerade av personers tidsperspektiv. Originalversionen 
av ZTPI är uppdelad i fem tidsperspektiv: Dåtid Negativ, Dåtid Positiv, Nutid 
Fatalistisk, Nutid Hedonistisk samt Framtid (Zimbardo & Boyd, 1999). ZTPI är 
vidareutvecklat i Sverige till S-ZTPI, där den ursprungliga framtidsskalan 
vidareutvecklats till två skalor: Framtid Negativ och Framtid Positiv (Carelli, Wiberg 
& Wiberg, in press). Varje skala av tidsperspektiv har sitt värde och kan leda till ett 
optimalt beslut i vissa specifika situationer (Zimbardo & Boyd, 1999). Boniwell 
(2005) bygger vidare på det och menar att varje ZTPI-skala har ett värde men att de 
kan bli dysfunktionella om något eller några tidsperspektiv blir uttalade 
förhållningssätt på bekostnad av andra tidsperspektiv.  
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Zimbardo och Boyd (2008) förklarar att de två skalorna för dåtidsperspektiv inte 
mäter huruvida individer i praktiken varit med om fler positiva eller negativa 
erfarenheter i sin barndom. De två skalorna mäter istället en inställning till det 
individen varit med om. Inställningen till det förflutna kan både påverkas av faktiska 
händelser och/eller rekonstruerade sådana (Zimbardo & Boyd, 1999). Skalan Dåtid 
Negativ speglar en generellt negativ bild av ens förflutna och kan exemplifieras av 
påståendet ”Jag tänker ofta på vad jag borde ha gjort annorlunda i mitt liv”. Dåtid 
Positiv-skalan speglar det omvända: en varm och positiv bild av ens förflutna som 
kan framkalla nostalgiska känslor när personer tänker på dåtiden. Denna skala kan 
exemplifieras av påståendet ”Jag blir nostalgisk över min barndom”. Skalan Nutid 
Fatalistisk speglar ett fatalistiskt och hjälp- och hopplöst förhållningssätt till livet och 
tiden. Individer som skattar höga värden på denna skala upplever sig inte kunna 
påverka sitt liv och tycker därför inte heller att de är lönt att försöka. ”Mitt 
livsmönster kontrolleras av saker jag inte kan påverka” är ett påstående i denna skala. 
Skalan Nutid Hedonistisk speglar en risktagande attityd till livet. Personer med ett 
dominerande hedonistiskt nutidsperspektiv eftersträvar direkt njutning, spänning och 
belöning utan att bekymra sig för framtida konsekvenser. Denna skala kan 
exemplifieras med påståendet ”Att ta risker gör att mitt liv inte blir långtråkigt” 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Skalan Framtid Negativ speglar att tankar inför framtiden 
präglas av oro och förväntningar på att negativa händelser ska inträffa (Carelli et al., 
in press). ”Framtiden innehåller för många tråkiga beslut som jag inte vill tänka på” 
är ett exempel på påstående för denna skala. Framtid Positiv speglar en positiv 
framtidssyn och kan exemplifieras med påståendet ”Jag har förmågan att motstå 
frestelser när jag vet att det finns arbete som ska göras” (Carelli et al., in press).  
 
Zimbardo och Boyd (1999) har testat ZTPI med andra självskattningar, som 
exempelvis Beck Depression Inventory, och har då funnit samband mellan olika 
skalor och bl.a. ångest- och depressionssymtom.  
 
Ångest och depression 
Psykiatriska tillstånd som depressioner och ångesttillstånd hamnar ofta högt på listor 
över vilka sjukdomar som orsakar mest handikapp och förlorade friska år (Bodlund, 
2005). 
 
Ångest 
Ångest är ett vanligt inslag i många psykiatriska och somatiska tillstånd, men det är 
först när ångesten är det primära problemet i sjukdomen som det betecknas som ett 
ångesttillstånd. Ångesten kan ta sig många olika uttryck: som upplevelse av 
annalkande katastrof, okontrollerat ältande, oro för egna brister eller förlamande 
upplevelser (Öhman & Rück, 2009). När sinnesorganen registrerar en händelse som 
tolkas som hotande försätts människans centrala nervsystem i beredskap och ett 
stresstillstånd som kallas ångest skapas (Bodlund, 2005). Huruvida en person 
kommer att tolka en händelse som hotfull beror på personens tidigare erfarenheter 
(Öhman & Rück, 2009). Det upplevda hotet är sällan fysiskt närvarande vid 
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ångestfyllda situationer utan bygger istället på tankar och föreställningar om ett 
förväntat hot om att något ska inträffa senare. Ångestens funktion är att göra 
människan uppmärksam på potentiella hot och faror och förbereder oss för kamp, 
flykt eller förlamning (Bodlund, 2005). Detta har ett överlevnadsvärde men kan också 
ta sig patologiska uttryck om ångesten aktiveras ofta och/eller i situationer där den 
inte är funktionell. Patologisk ångest skiljer sig inte kvalitativt från den normala oro 
eller ångest som personer upplever vid kriser och andra livshändelser. Det som skiljer 
normal ångest från sjukligt ångest är istället en fråga om kvantitet. Kroppsligen tar sig 
ångestsymtom uttryck i exempelvis hjärtklappning, svettning, klumpkänslor i halsen, 
muntorrhet, knäsvaghet, illamående, yrsel, magsmärtor, spänningshuvudvärk, 
andningssvårigheter och skakningar (Bodlund, 2005).  
 
Depression 
Depression ingår i sjukdomsgruppen förstämningssyndrom som kännetecknas av en 
ihållande emotion som färgar ens upplevelse av omvärlden (Åsberg & Mårtensson, 
2009). Människor kan bli nedstämda eller deprimerade av många anledningar. 
Personlighetsdrag som perfektionism, stark självkritik och beroende av andra antas 
utgöra sårbarhetsfaktorer för att utveckla depression, liksom barndomstrauman och 
genetiska faktorer (Rosenberg & Mørch, 2008). Periodvis och reaktiv nedstämdhet är 
en normal reaktion på påfrestningar i livet men när nedstämdheten blir långvarig eller 
djup övergår det till ett patologiskt tillstånd (Bodlund, 2005). De vanligaste 
depressionssymtomen är nedstämdhet, avsaknad av glädje och intresse för vanliga 
aktiviteter, aptit- och viktförändringar, sömnstörningar, förändrad motorik, trötthet 
och brist på känslomässig energi, känsla av värdelöshet, koncentrationssvårigheter 
och beslutsvånda samt tankar på döden, självmordstankar och självmordsförsök 
(Bodlund, 2005). Åsberg och Mårtensson (2009) skriver att även ångest förekommer 
hos de flesta med depressiva symtom även om det inte ingår som ett 
diagnoskriterium.  
 
Samband mellan tidsperspektiv och ångest- och depressionssymtom  
Zimbardo och Boyd (1999) fann i en studie bland amerikanska högskolestudenter att 
både nivåerna på ångest- och depressionssymtom var positivt korrelerade med ZTPI:s 
skala Dåtid Negativ och negativt korrelerade med Dåtid Positiv och deras 
originalskala Framtid. I Aplemark och Lindroos (2009) studie fann de positiva 
korrelationer mellan skattningar av ångestsymtom och skalorna Dåtid Negativ, Nutid 
Hedonistisk samt Framtid Negativ. Almer & Karlsson (2007) visade också på 
positiva signifikanta samband mellan ångestsymtom och Framtid Negativ. När det 
gäller depressionssymtom fann Aplemark och Lindroos (2009) att 
depressionssymtom korrelerade positivt med Dåtid Negativ. Detta samband fann även 
Almroth Lönnberg och Pettersson (2008) men i deras studie korrelerade skattningarna 
av depressionssymtom också positiv med Framtid Negativ. 
 
Moore, Höfer, McGee och Ring (2005) menar att depression påverkar en persons 
perception av tid. Deprimerade personer har, jämfört med andra, mindre 
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framtidsfokus och mer dåtidsfokus. De skriver att framtidsperspektivet antingen 
brukar vara förlorat hos deprimerade eller dominerat av hopplöshet. Vidare menar de 
att deprimerade ofta upplever att nutiden är värre än dåtiden. Livneh och Martz 
(1997) skriver att personer som rapporterar upplevelser av depressiva symtom 
karakteriseras av en dominerande negativ dåtidsorientering. Fokuseringen på dåtiden 
minskar personers engagemang i nutiden och avbryter personens förmåga att för att 
göra framtidsplaner. De menar vidare att personer med ångest karakteriseras av 
farhågor och fruktan inför framtida händelser. 
 
Livneh och Martz (1997) har använt sig av ZTPI då de undersökt relationen mellan 
tidsperspektiv och psykosociala reaktioner hos personer som diagnostiserats med 
insulinberoende diabetes. Resultaten visar att ångest-, depressions- och 
ilskereaktioner efter att individer har fått diagnosen bäst predicerades av skalan Dåtid 
Negativ. Ångest- och depressionsreaktioner var även predicerade av skalan Nutid 
Fatalistisk.  
 
Föränderlighet i tidsperspektiv samt ångest- och depressionssymtom 
Föränderlighet i tidsperspektiv 
Enligt Boniwell och Zimbardo (2004) är tidsperspektiv ett relativt stabilt 
personlighetsdrag, men de menar också att det kan förändras under livstiden till följd 
av karriär, ekonomisk och politisk instabilitet, användande av droger/mediciner, 
traumatiska händelser och personliga framgångar eller misslyckanden. Gorman och 
Wessman (1977) skriver att de personliga stilar som personer har i upplevandet och 
struktureringen av sin tid har visat på signifikans över lång tid. I de flesta av Gorman 
och Wessmans studier har de utgått från att de olika individernas tidsperspektiv är 
relativt permanenta personlighetsdrag som inte är särskilt situationsbundna. De anser 
sig vara relativt säkra på att det åtminstone till viss grad är rätt att se på individers 
tidsperspektiv som bestående personlighetsegenskaper. Gorman och Wessmans anser 
dock inte att det bara går att se på tidsperspektiv som oföränderliga personlighetsdrag 
utan att hänsyn också måste tas till de dynamiska och föränderliga aspekterna av 
tidsperspektiv. Detta då de funnit att flera forskare menar på att personlighetsdrag inte 
är så bestående som många trott. Det har visat sig vara svårt att förutsäga personers 
beteenden då de sällan korrelerar särskilt högt över olika situationer (Gorman & 
Wessman, 1977).  
 
Luyckx, Lens, Smits och Goossens (2010) har gjort den första longitudinella studien 
som undersöker sambandet mellan personers identitetsstilar, engagemang och några 
olika tidsperspektiv. Deras resultat tyder på att tidsperspektiv kan förändras och det 
på ganska kort tid. De kom fram till att personers identitetsutveckling och 
tidsperspektiv är av varandra beroende utvecklingsprocesser som samverkar i 
skapandet av varandra. Trots ett kort tidsintervall mellan de båda mätningarna, fyra 
månader, fann de förändringar i de nyblivna studenternas tidsperspektiv från 
nutidsorientering, speciellt fatalistisk, till mer framtidsorientering (Luyckx et al., 
2010).  
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Huruvida tidsperspektiv kan förändras till följd av terapi är en fråga av allt större 
intresse. Boniwell (2005) anser att de personer som har ett balanserat tidsperspektiv, 
dvs. en tidsprofil där de dåtida, nutida och framtida komponenterna blandas och 
flexibelt aktiveras beroende på situation och behov, är de som mår bäst. Vidare menar 
hon att det genom terapi borde gå att förändra en individs tidsperspektiv och 
därigenom också förbättra dennes välmående. Även Zimbardo och Boyd (2008) är 
inne på samma spår: målet med terapi bör vara att förändra ens snedfördelade 
tidsperspektiv till ett balanserat tidsperspektiv. Än så länge har väldigt få studier 
gjorts på terapi och tidsperspektiv. En som är på gång är Sword, Zimbardo och 
Swords (2010) pilotstudie på tidsperspektivinriktade terapi för PTSD hos 
krigsveteraner. Terapierna i deras studie har strävat efter att arbeta med att 
medvetandegöra de snedfördelade tidsperspektiven och därefter hjälpa 
krigsveteranerna att minska sina dominerande negativa dåtidsperspektiv och 
fatalistiska nutidsperspektiv och öka framtidsperspektivet. Resultaten har hittills varit 
lovande: 128 av 130 PTSD-veteraner visar på ett större och mer positivt 
framtidsperspektiv och ett mer accepterande dåtidsperspektiv i förhållanden till de 
trauman de varit med om (Sword et al., 2010). 
 
Föränderlighet i ångest- och depressionssymtom 
Det framgår enligt forskningen under denna rubrik att ångest- och 
depressionssymtom är föränderliga. Tre av de huvudsakliga anledningarna till 
förändringar i dem anses vara livshändelser, terapi och medicin. När det gäller 
livshändelser har Paykel (2003) gjort en litteraturöversikt över forskningen på 
livshändelser och utvecklandet av främst depression. Resultatet tyder på att personer 
som blivit deprimerade ofta har varit med om fler negativa och stressande 
livshändelser än kontrollgrupperna. Paykel rapporterar även att studier på personer 
med ångestproblematik uppvisar liknande resultat. Vidare skriver han att studier även 
visat på ett samband mellan positiva livshändelser och senare återhämtning från både 
depressions- och ångestproblematik. 
  
När det gäller terapi har Lambert och Ogles (2004) sammanställt tusentals studier och 
metaanalytiska genomgångar av psykoterapiforskning och kommit fram till att 
psykoterapi otvivelaktigt inte bara har signifikanta utan också kliniskt betydelsefulla 
effekter på en stor bred av klienter. För behandling av depressioner visar samtliga 
metaanalyser som Lambert och Ogles tittat på att patienter som har gått i terapi för 
depression har blivit bättre än kontrollgrupperna. Även när de undersökte 
metaanalyser för terapiutfall på den stora bredden av ångestbaserade tillstånd kom de 
fram till samma slutsats: terapi har en tydlig effekt på klienter med 
ångestproblematik. För de flesta klienterna minskar psykoterapin symtomen och 
förbättrar fungerandet i livet. Terapin snabbar inte bara på den naturliga 
läkningsprocessen utan hjälper ofta också klienten att utveckla nya sätt att hantera 
framtida problem (Lambert & Ogles, 2004). Även Wamphold (2001) har i sin 
sammanställning av terapiforskning kommit fram till terapins positiva effekter på 
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både ångest och depressionsproblematik. Lambert och Ogles (2004) anser att det trots 
det stora antalet av olika sorters terapier finns relativt få bevis för att någon 
terapiform är överlägsen de andra. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i studier visat 
sig vara mer effektiv på vissa specifika tillstånd än exempelvis Psykodynamisk terapi 
(PDT), men Lambert och Ogles menar att värdet av dessa resultat kan ifrågasättas i 
mer generella kliniska sammanhang. Sundin och Wiberg (2002) har gjort en 
utvärdering av studentterapier på Psykologmottagningen vid Umeå Universitet. 
Resultat visade på att även utbildningsterapier har ett meningsfullt psykoterapeutiskt 
värde. De klienter som fullföljt terapin hade bl.a. färre depressiva symtom, 
somatiseringssymtom och tvångssymtom på SCL-90 efteråt än innan de påbörjade 
terapin. De klienter som avbröt sin terapi rapporterade också förbättringar men inte i 
samma grad som de som fullföljt behandlingen (Sundin & Wiberg, 2002).  
 
Även mediciner har visat sig ha effekter på ångest- och depressionssymtom (Lambert 
& Ogles, 2004). Detta kommer ej att vara ett huvudfokus i denna studie då det inte 
finns några uppgifter som skulle tyder på att deltagarna ska ha genomgått medicinska 
förändringar mellan de två mättillfällena. Självklart kommer detta dock att 
kontrolleras för. 
 
Denna studie 
Då flertalet deltagare i Aplemark och Lindroos (2009) studie värvades från 
väntelistan för studentterapi på Psykologmottagningen antas många 
forskningsdeltagare i den aktuella studien ha gått i studentterapi. Utifrån resultaten 
från Sundin och Wibergs (2002) studie om studentterapiers effekter samt Lambert 
och Ogles (2004) slutsatser angående de likvärdiga effekterna av PDT och KBT så 
kommer samtliga deltagare som gått i student- eller annan psykoterapi, med KBT 
eller PDT-inriktning, ingå i samma terapigrupp i denna studie. Det samma kommer 
gälla olika terapilängder då Lambert och Ogles (2004) menar att den största 
terapieffekten på symtom oftast kommer under de första terapisamtalen.  
 
I Aplemark och Lindroos (2009) studie grupperades deltagarna efter hur de skattade 
sin ångest- och depressionssymtom på självskattningsinstrumenten BAIT och BDI-II. 
Även i denna studie kommer de rekommenderade gränsvärdena för lindrig ångestnivå 
i BAIT och lindrig depression i BDI-II fungera som gränsvärden när deltagarna ska 
delas in i grupper utifrån deras symtom. Anledningen till att denna uppdelning ska 
göras är för att studien även ska kunna studera förändringar på individnivå till och 
från de olika symtomgrupperna och kontrollgruppen. Symtomgrupp kommer att 
användas som ett samlingsnamn för ångest-, depressions- samt ångest- och 
depressionsgruppen och kontrollgruppen står för de individer som inte överstiger 
gränsvärdena för varken lindrig depression eller lindrig ångestnivå. För mer 
information om BAIT, BDI-II och gränsvärdena, se Instrument i metoddelen. 
 
Denna studie är alltså en uppföljningsstudie som sker ungefär ett år senare än 
Aplemark och Lindroos (2009) studie. I fortsättningen kommer mätningarna i 
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Aplemark och Lindroos (2009) benämnas självskattningar vid det första mättillfället 
(eller HT09) och mätningarna som är genomförda i samband med denna studie 
benämnas som självskattningar vid det andra mättillfället (eller HT10). Som tidigare 
redogjorts så har tidigare studier har funnit samband mellan ångest- och 
depressionssymtom och vissa tidsperspektiv. Denna studie ämnar undersöka om 
dessa samband också finns när det gäller förändringar; Om symtomen förändras, 
förändras även tidsperspektiven då och vice versa? Eller sker förändringar i ångest- 
respektive depressionssymtom och tidsperspektiv utan samband med varandra? Vore 
det så att det finns ett samband mellan symtomförändringar och tidsperspektiv skulle 
det kunna få stor betydelse för terapiutvecklingen, speciellt om det i senare studier 
skulle visa sig att de har kausala effekter på varandra. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband 
mellan förändringar i forskningsdeltagarnas ångest- respektive depressionssymtom 
och förändringar i deltagarnas tidsperspektiv från första till andra mättillfället. Ett 
annat syfte är att ta reda på om och hur forskningsdeltagare upplever att ovanstående 
symtom och tidsperspektiv har förändrats och om deras upplevelser överensstämmer 
med självskattningarna.  
 
Frågeställningar 

- Om och i så fall hur har forskningsdeltagarnas ångestsymtom, 
depressionssymtom och tidsperspektiv förändrats mellan de två mättillfällena? 

 
- Ser förändringarna olika ut beroende på om deltagarna har gått i terapi, 

rapporterar livsomvälvande händelser eller har gått på psykofarmaka? 
 
- Finns det samband mellan förändringar i forskningsdeltagarnas ångest- och 

depressionssymtomskattningar och förändringar i S-ZTPI från det första till 
det andra mättillfället? 

 
- Om och hur upplever forskningsdeltagare att deras ångestsymtom, 

depressionssymtom och tidsperspektiv förändrats sedan det första 
mättillfället? Och stämmer upplevelserna överens med självskattningarna? 

 
I de efterforskningar som gjorts inför denna studie har inga studier som undersökt 
samband mellan förändringar i symtom och tidsperspektiv hittats. Utifrån den 
redogjorda forskningen av Lambert och Ogles (2004) förväntas dock deltagarna som 
gått i terapi sedan Aplemarks och Lindroos (2009) studie ha förändrade ångest- och 
depressionssymtom vid det andra mättillfället. En hypotes är alltså att de 
forskningsdeltagare som gått i terapi kommer att ha signifikanta förändringar i 
ångest- och depressionssymtom. Även deltagare som inte har gått i terapi kan, utifrån 
Paykels (2003) resultat om livshändelsers inverkan på ångest- och 
depressionssymtom, ha förändrats i sina symtomskattningar. Om deltagare förändrats 
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på ångest- och depressionssymtomen ger det studien en möjlighet att undersöka 
huruvida det finns ett samband mellan ångest- och depressionsförändringar och 
eventuella förändringar i tidsperspektiv. Huruvida tidsperspektiv är föränderliga är 
inte lika klarlagt, men den pilotstudie Sword et al. (2010) gjort samt studien av 
Luyckx et al. (2010) tyder på att tidsperspektiv är föränderliga under perioder i livet 
då miljöförändringar skett och till följd av terapi.  

  
Metod 

 
Denna studie är en av tre examensuppsatser som producerats inom ramen för Time 
Perspective Project under hösten 2010. Den kvantitativa datainsamlingen har 
genomförts gemensamt. Detta innebär att samtliga deltagarna även har fått utföra en 
annan självskattning, Time Awareness Test (TAW). Vissa deltagare har även 
intervjuats som en del i Forss (2010) och Peterssons (2010) studier efter deltagandet i 
denna studie. För en beskrivning av TAW, se Anna Petersons (2010) examensarbete.   
 
Deltagare 
33 forskningsdeltagare har ingått i studien. Deltagarna bestod av 14 kvinnor och 19 
män och var alla mellan 20 och 42 år, med en medelålder på 27 år. 31 av 
forskningsdeltagarna hade studerat på högskolenivå, 25 av dem gjorde det fortfarande 
vid det andra mättillfället. I Tabell 1 framgår hur indelningen av samtliga deltagare 
utifrån deras ångest- och depressionssymtom såg ut vid det första mättillfället. 
 
Tabell 1. Indelning av deltagare utifrån deras ångest- och depressionssymtom baserat på 
självskattningarna i BAIT och BDI-II vid det första mättillfället vid Aplemark och Lindroos (2009) 
studie 
 
Grupptillhörighet vid studien 2009 Poäng på BAIT Poäng på BDI-II Antal deltagare
Kontrollgrupp BAIT<8 BDI-II<14 19
Ångestgrupp BAIT>8 BDI-II<14 8
Depressionsgrupp BAIT<8 BDI-II>14 3
Ångest- och depressionsgrupp BAIT>8 BDI-II>14 3  
 
Urvalet i Aplemark och Lindroos (2009) studie bestod av 41 personer. Inför den 
aktuella studien gjordes försök att kontakta samtliga deltagare från Aplemark och 
Lindroos studie. Aktuella kontaktuppgifter saknades dock till tre av deltagarna och 
två av deltagarna svarade aldrig trots upprepade uppringningsförsök. Ytterligare tre 
forskningsdeltagare föll bort vid den andra rundringningen, då två av dem inte 
svarade i telefon trots upprepade uppringningsförsök och en inte längre hade tid för 
att ställa upp inom ramen för studien. Detta ger ett bortfall på 19,5 %. Av dessa åtta 
personer ingick en deltagare i den ursprungliga kontrollgruppen, tre i ångestgruppen 
och fyra i ångest- och depressionsgruppen. Resterande 33 deltagare deltog i studien, 
varav sju på distans då de numera bodde på annan ort.  
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Procedur 
Deltagarna kontaktades till att börja med via telefon (Bilaga 1). Om intresse fanns för 
att delta i studien skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) till dem och sedan ringdes 
de upp igen (Bilaga 3) och tid för det andra mättillfället inbokades. All datainsamling, 
både självskattningarna och intervjuerna, skedde på Psykologmottagningen för de 
som bodde kvar i närheten av Umeå. Varje testillfälle pågick mellan 15 och 45 
minuter i ett tyst rum med en testledare närvarande. För de deltagare som flyttat till 
annan ort skickades självskattningarna med informationsbrev (Bilaga 4) till dem 
tillsammans med ett förfrankerat kuvert. Vid mättillfället tillfrågades deltagarna om 
de kunde tänka sig delta i en intervju i fall att det skulle bli aktuellt. 25 av de 26 
personer som var bosatta i Umeå var villiga att ställa upp på intervjun. Två av dessa 
25 forskningsdeltagare lottades fram till att delta i semistrukturerade intervjuer. Då en 
av dessa deltagare fick förhinder för den första inbokade tiden och sen även missade 
den ombokade tiden fanns det inte längre utrymme för att genomföra den andra 
intervjun inom tidsramen för studien. Således har endast en intervju genomförts. 
Intervjun spelades in. Intervjudeltagaren hade inte vetskap om sina 
självskattningsresultat när intervjun genomfördes. Efter intervjun erbjöds däremot 
intervjudeltagaren återkoppling på sina självskattningar. De deltagare som inte 
intervjuades informerades om möjlighet till återkoppling via telefon. I samband med 
det telefonsamtalet ställdes även frågor om aktuell medicinering (Bilaga 5) då detta 
missats vid mättillfället. För deltagande i studien erhölls en ersättning på 95 kr för 
varje tillfälle, dvs. både vid självskattandet och vid intervjutillfället.  
 
Instrument 
Den kvantitativa datainsamlingen har bestått av att forskningsdeltagarna har fyllt i 
samma självskattningsinstrument och i samma ordning som de fyllde i dem vid sitt 
första mättillfälle hösten 2009. En testmanual utformades (Bilaga 6) med 
utgångspunkt från Aplemark och Lindroos (2009) testmanual. I slutet av testningen 
fick deltagarna även fylla i ett nytt formulär om livsomvälvande erfarenheter och 
terapi.  
 
S- ZTPI 
Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) är ett självskattningsinstrument som 
avser att mäta individers olika tidsperspektiv (Zimbardo & Boyd, 1999). 
Originalversionen av ZTPI har anpassats och validerats i flera länder (Zimbardo & 
Boyd, 2009). Instrumentet har översatts, utvecklats och validerats i Sverige av Carelli 
et al. (in press). Den svenska versionen S-ZTPI (Swedish-Zimbardo Time Perspective 
Inventory) har till skillnad från det ursprungliga instrumentet delat upp 
framtidsskalan i två olika skalor: Framtid Negativ och Framtid Positiv. Förutom en 
uppdelning så har åtta nya påståenden tagits fram för Framtid Negativ skalan.  
 
S-ZTPI inleds med demografiska frågor gällande uppväxtort, kön, ålder, 
boendeförhållanden, familj, utbildning och sysselsättning. Självskattningsdelen består 
av 64 påståenden som ska skattas på en femgradig likertskala från ”stämmer inte alls” 
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(en poäng) till ”stämmer helt” (fem poäng). Fem av påståendena är omvända, dvs. 
svaret ”stämmer inte alls” ger då fem poäng och ”stämmer helt” en poäng. Samtliga 
påståenden är indelade i en av sex skalor: Dåtid Negativ, Dåtid Positiv, Nutid 
Fatalistisk, Nutid Hedonistisk, Framtid Positiv och Framtid Negativ (Carelli et al., in 
press). Vid sammanställningen av självskattningen räknas en totalpoäng ut för varje 
skala som sedan divideras med antalet påståenden i skalan och ger ett snittpoäng 
(Zimbardo & Boyd, 2009). Snittpoängen för de olika skalorna kan sedan redogöras 
tillsammans grafiskt och kallas då för en persons tidsprofil.  
 
I originalversionen av ZTPI har de fem ursprungliga skalorna visat på en hög 
reliabilitet med en inre konsistens på .74 och .82 och test-retest reliabilitet mellan .70 
och .80 efter fyra veckor (Zimbardo & Boyd, 1999). I den svenska valideringen gick 
den interna konsistensen för varje skala gick i linje med Zimbardo och Boyds (1999) 
resultat (Carelli et al., in press). Test-retest reliabiliteten för de olika skalorna var som 
högst .85, för Dåtid Negativ, och som lägst .60 för Framtid Positiv.  
 
BDI-II (Beck Depression Inventory-II) 
BDI-II är en självsskattningsskala bestående av 21 påståenden som avser att mäta 
förekomst och grad av depressiva symtom hos tonåringar och vuxna. Påståendena 
överrensstämmer med kriterierna för depression i DSM-IV. Validiteten anses därför 
vara hög (Beck, Steer & Brown, 2006). Forskningspersonerna ska skatta de 
depressiva symtom som de upplevt sig ha under de senaste två veckorna på en 
fyrgradig skala mellan noll och tre. Sedan summeras en totalpoäng ihop som kan 
jämföras med de föreslagna gränsvärdena för grader av depression. I den svenska 
BDI-II manulalen rekommenderas 14 poäng som ett gränsvärde för lindrig 
depression, 19 poäng för måttlig depression och 29 poäng för svår depression (Beck, 
Steer & Brown, 2006). BDI-II är ett av de mesta använda och accepterade 
mätinstrumenten för att mäta depressionssymtom (Yin & Fan, 2000; Beck, Steer & 
Brown, 2006). Instrumentet har uppmätt hög test-retest reliabilitet: .93 efter en vecka 
(Beck et al. 2006). Yin och Fan (2000) har gjort en metaanalys över BDI-studier och 
funnit att den genomsnittliga test-retest reliabiliteten är aningen lägre (.69). Vidare 
har Yin och Fan (2000) funnit att den genomsnittliga koefficienten för intern 
konsistens på BDI-II ligger på .84 medan Beck et al. (2006) redogör för uppmätta 
interna konsistenskoefficienter på .86 för högskolestudenter och .91 för 
normalpopulationer.  
 
BAIT (Beck Anxiety Inventory-Trait) 
Beck Anxiety Inventory (BAI) är en självsskattningsskala bestående av 21 
påståenden som avser att mäta förekomst och grad av ångest hos ungdomar och 
vuxna (Beck & Steer, 2009). BAI är speciellt designad för att minimera 
kontamination av depressiva symtom men har dock kritiserats för att främst mäta 
föränderliga ångesttillstånd, dvs. reaktiv ångest. BAIT är en vidareutveckling av BAI 
och anses vara ett instrument som kan användas för att skilja ut och mäta ångest som 
personlighetsdrag, dvs. endogen ångest (Kohn, Kantor, DeCicco & Beck, 2008). 
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BAIT består av samma påståenden som BAI men består av instruktioner och 
svarsformat som är gjorda för att mäta mer personlighetsdrag istället för föränderliga 
tillstånd. Istället för att fråga efter hur mycket personer besvärats av olika symtom 
under den senaste veckan, frågar BAIT efter hur personer besvärats av olika symtom 
på daglig basis (Kohn et al. 2008). Påståendena beskriver olika ångestsymtom som 
motsvarar de kriterier som finns i DSM-III-R för ångestsyndrom. Validiteten anses 
därför vara hög, speciellt för paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom (Beck & 
Steer, 2009). Forskningspersonerna ska skatta ångestsymtomen på en fyrgradig skala 
mellan noll och tre. Sedan summeras en totalpoäng ihop som kan jämföras med de 
föreslagna gränsvärdena för grader av ångest. I den svenska BAI manualen 
rekommenderas 8 poäng som ett gränsvärde för lindrig ångestnivå, 16 poäng för 
måttlig ångestnivå och 26 poäng för svår ångestnivå (Beck & Steer, 2009). Det var 
dessa gränsvärden som Aplemark och Lindroos (2009) utgick ifrån även för BAIT. 
De inledande valideringsstudier av BAIT som utförts visar på test-retest reliabiliteter 
på .83 och .79 efter tre veckor och intern reliabilitet på .86 och .90 (Kohn et al. 2008). 
Då BAIT inte än finns tillgänglig för uppköp har upphovsmännen till instrumentet 
kontaktats och TPP fått tillstånd för användande av instrumentet (personlig 
kommunikation av Grazia Carelli, 29 sept, 2009).   
 
Frågeformulär om livsomvälvande händelser och terapi 
Samtliga forskningsdeltagare fick fylla i ett för studien konstruerat formulär om stora 
livshändelser och terapierfarenheter sedan det första mättillfället (Bilaga 7). Efter 
pilottestning på fyra personer ansågs den slutgiltiga frågan för livshändelser, 
”Upplever du att något under det senaste året har haft en livsomvälvande inverkan 
på dig?”, fånga in upplevda viktiga livshändelser bäst. 
 
Intervju 
Den semistrukturerade intervjumanualen (Bilaga 8) utformades i validerande syfte 
med utgångspunkt från studiens tredje frågeställning: Om och hur upplever 
forskningsdeltagarna att deras ångestsymtom, depressionssymtom och tidsperspektiv 
förändrats sedan det första mättillfället? Och stämmer upplevelserna överens med 
självskattningarna? och delas in i frågeområdena: upplevelser av ångestsymtom, 
upplevelser av depressionssymtom, och upplevelser av olika tidsperspektiv. 
Pilotstudier genomfördes på två personer och bidrog till utvecklandet av vissa 
underfrågor då pilotstudiedeltagarna upplevde att vissa huvudfrågor var svåra att 
svara på utan hjälp av underfrågor.   
 
Databearbetning 
Förutom det huvudsakliga korrelationstestet, som genomfördes på samtliga deltagare, 
data så delades deltagarna inför databearbetningen även in i grupper beroende på om 
de under det senaste året gått i terapi eller inte och utifrån om de hade rapporterat att 
de varit med om livsomvälvande händelser. De deltagare som rapporterade 
upplevelser av livsomvälvande händelser delades vidare in i grupper beroende på om 
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händelsen upplevdes varit positiv eller negativ. Även en indelning utifrån 
medicinanvändning gjordes. För gruppfördelningar, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. De 33 deltagarnas gruppfördelningar utifrån terapi, förekomst av rapporterade 
livsomvälvande händelser och medicinering mellan mättillfällena 
 
Terapi Livsomvälvande händelse Medicin
Ja 17 Positiv 16 Psykofarmaka 7
Nej 16 Negativ 4 Annan 3

Positiv och negativ 1 Ingen 23
Ingen 12

Totalt 33 33 33  
 
Av de 17 personer som gått i terapi hade 13 personer uppgivit livsomvälvande 
händelser under det senaste året: elva personer uppgav händelserna som positiva och 
två personer uppgav dem som negativa. Tre av personerna som rapporterade positiva 
livsomvälvande händelser uppgav själva terapin som den livsomvälvande händelsen. 
Av de sju deltagarna som uppgav att de tog psykofarmaka var det tre personer som ej 
gått på samma medicin vid det första mättillfället.  
 
I Tabell 3 finns en förteckning över hur det första mättillfällets indelning av deltagare 
utifrån deras ångest- och depressionssymtom såg ut för de forskningsdeltagarna som 
mellan mättillfällena genomgått terapi och/eller rapporterat livsomvälvande 
händelser. 
 
Tabell 3. Tabell över ursprunglig gruppindelning efter symtomnivå för forskningsdeltagare som 
mellan mättillfällena gått i terapi och/eller rapporterat positiva eller negativa livsomvälvande 
händelser 
 
Terapi Positiv livsomvälvande händelse Negativ livsomvälvande händelse
Kontrollgrupp 7 Kontrollgrupp 5 Kontrollgrupp 3
Ångestgrupp 5 Ångestgrupp 8 Ångestgrupp 0
Depressiongrupp 3 Depressiongrupp 3 Depressiongrupp 0
Ångest- och depressionsgrupp 2 Ångest- och depressionsgrupp 0 Ångest- och depressionsgrupp 1
Totalt 17 16 4  
 
Den kvantitativa datan analyserades i PASW 18.0. Då urvalet är relativt litet och 
självskattningsdatan är på ordinalskalenivå användes Wilcoxons teckenrangtest för 
icke-parametriska data för att undersöka signifikanta skillnader i symtom för olika 
gruppindelningar mellan de två mättillfällena. På samma grunder genomfördes 
korrelationsanalysen med Spearmans rangkorrelationskoffecient för icke-
parametriska data. Alla kvantitativa data kontrollerades två gånger innan de statistiska 
analyserna utfördes. Intervjun analyserades med en tematisk innehållsanalys med 
förbestämda teman. 
 
Etiska överväganden 
Forskningsprojektet Time Perspective Project har godkänts av den regionala 
etikprövningsnämnden (Dnr 09-218m, 2009-1424-31). Allt deltagande i studien har 
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varit frivilligt och deltagarna har informerats om att de när som helst kunnat avbryta 
deltagandet utan att de skulle ha fått några konsekvenser för dem som individer. 
Deltagandet har vidare varit konfidentiellt och ingen obehörig har fått tillgång till 
testmaterialet eller intervjuinspelningen. Innan mättillfället har deltagarna fått läsa 
igenom och godkänna ett forskningsmedgivande. Alla deltagare har varit myndiga 
och över 18 år och därmed kunna ge sitt eget samtycke till studien. 

 
Resultat 

 
Den kvantitativa datan kommer att redovisas i följande ordning: Förändringar i 
ångest- och depressionssymtom, Förändringar i tidsperspektiv och Samband mellan 
förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i 
tidsperspektiv. Efter den kvantitativa delen redovisas den intervjuade 
forskningsdeltagarens självskattningsresultat och den kvalitativa intervjuanalysen. 
 
Förändringar i ångest- och depressionssymtom 
Medelvärdesskillnader på gruppnivå 
För samtliga 33 deltagare fanns inga signifikanta skillnader i deltagarnas skattningar 
på BAIT och BDI-II vid de två mättillfällena. Se Tabell 4 för medelvärden och 
standardavvikelser beräknade på samtliga deltagare. 
 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser vid det första respektive andra mättillfället för samtliga 
forskningsdeltagare 
 

BDI-II BAIT
HT09 9.27 (SD=6.97) 7.09 (SD=4.49)
HT10 7.57 (SD=7.52) 5.61 (SD=3.80)  
 
För de 17 forskningsdeltagare som har gått i terapi mellan de två mättillfällena har 
ångestsymtomen minskat signifikant: medelvärdet på BAIT har minskat från det 
första mättillfället till det andra, se Tabell 5. Wilcoxons teckenrangtest ger p<.05 
(tvåsidig prövning). Även depressionssymtomen mätta med BDI-II har minskat från 
det första mättillfället till det andra mättillfället. Denna skillnad är dock ej signifikant. 
För de 16 deltagare som inte gått i terapi fanns inga signifikanta skillnader i 
skattningarna av vare sig ångest- eller depressionssymtom. 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser vid det första respektive andra mättillfället för 
forskningsdeltagare som gått i terapi mellan mättillfällena 
 

BDI-II BAIT
HT09 13.31 (SD=6.94) 8.31 (SD=4.31) 
HT10 9.06 (SD=8.89) 5.69 (SD=3.91)  
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För de forskningsdeltagare som uppgav livsomvälvande händelser mellan de två 
mättillfällena kommer resultaten att redovisas uppdelade på positiva och negativa 
livsomvälvande händelser då förändringar i de två grupperna annars riskerar att ta ut 
varandras skillnader i medelvärden. Medelvärden och standardavvikelser för de som 
rapporterat positiva respektive negativa livsomvälvande händelser redovisas i Tabell 
6. För de 16 forskningsdeltagare som uppgivit positiva livsomvälvande händelser har 
både ångest- och depressionssymtomen minskat signifikant. Medelvärdesskillnaderna 
i BAIT för de som rapporterat positiva livsomvälvande händelser ger med Wilcoxons 
teckenrangtest p<.01 (tvåsidig prövning). Medelvärdesskillnaderna i BDI-II för 
samma grupp ger med Wilcoxons teckenrangtest p<.01 (tvåsidig prövning). För de 
fyra forskningsdeltagare som uppgivit erfarenheter av negativa livsomvälvande 
händelser liksom för de 12 deltagare som uppgivit att de ej varit med om någon 
livsomvälvande händelse fanns inga signifikanta skillnader i symtomförändringarna.  
  
Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser vid det första respektive andra mättillfället för 
forskningsdeltagare som uppgivit positiva respektive negativa livsomvälvande händelser mellan 
mättillfällena 
 
Händelse Mätning BDI-II BAIT
Positiv HT09 10.81 (SD=6.87) 8.69 (SD=4.48) 

HT10 5.12 (SD=3.68 5.38 (SD=3.36) 
Negativ HT09 7.25 (SD=6.50) 5.50 (SD=2.87)

HT10 11.25 (SD=2.98) 5.50 (SD=1.66)  
 
Inga signifikanta skillnader i symtomförändringar fanns hos de sju deltagare som 
tagit psykofarmaka vid båda mättillfällena eller hos de tre som påbörjat 
medicineringen mellan mättillfällena. 
 
Förändringar på individnivå i gruppindelningar utifrån ångest- och 
depressionssymtom 
När samtliga 33 forskningsdeltagare studeras utifrån förändringar i 
gruppindelningarna utifrån ångest- och depressionssymtom visar det sig att 15 av de 
33 forskningsdeltagarna har förändrats i symtomskattningarna så att de hamnar i en 
ny grupp vid det andra mättillfället. Samtliga deltagares förändringar redovisas i 
Tabell 7.  
 
Tabell 7. Tabell över samtliga deltagares förändringar i gruppindelningarna utifrån ångest- och 
depressionssymtom från det första till det andra mättillfället 
 
Förändring Antal deltagare
Från symtomgrupp till kontrollgrupp 8
Från kontrollgrupp till symtomgrupp 6
Från en symtomgrupp till en annan symtomgrupp 1
Ingen (kvar i samma grupp) 18  
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12 av de 15 forskningsdeltagarna som har förändrats på symtomskattningarna så att 
de bytt gruppindelning sedan det första mättillfället har gått i terapi. 
Terapideltagarnas förändringar redovisas i Tabell 8.  
 
Tabell 8. Tabell över terapideltagarnas förändringar i gruppindelningarna utifrån ångest- och 
depressionssymtom från det första till det andra mättillfället 
 
Förändring Antal deltagare
Från symtomgrupp till kontrollgrupp 7
Från kontrollgrupp till symtomgrupp 4
Från en symtomgrupp till en annan symtomgrupp 1
Ingen (kvar i samma grupp) 5  
 
Vidare har 10 av de 15 forskningsdeltagarna som förändrats på symtomskattningarna 
så att de bytt gruppindelning uppgivit positiva livsomvälvande händelser mellan 
mättillfällena. För förändringar bland de forskningsdeltagare som uppgivit positiva 
livsomvälvande händelser mellan mättillfällena, se tabell 9. 
 
Tabell 9. Tabell över förändringar i grupptillhörighet tillföljd av nya symtomnivåer för de 
forskningsdeltagare som uppgivit positiva livsomvälvande händelser mellan mättillfällena  
 
Förändring Antal deltagare
Från symtomgrupp till kontrollgrupp 8
Från kontrollgrupp till symtomgrupp 2
Från en symtomgrupp till en annan symtomgrupp 0
Ingen (kvar i samma grupp) 6  
 
Av de 15 forskningsdeltagarna som har förändrats på symtomskattningarna så att de 
har en ny gruppindelning vid det andra mättillfället har 3 personer uppgivit negativa 
livsomvälvande händelser mellan mättillfällena. Två av dem har förändrats från att ha 
ingått i kontrollgruppen till att ingå i symtomgrupp och en har förändrats från en 
symtomgrupp till en annan symtomgrupp (från ångest- och depressionsgruppen till 
ångestgruppen).  
 
Av de tre deltagare som hade börjat använda psykofarmaka mellan mättillfällena har 
två förändrats från symtomgrupp till kontrollgrupp. Båda dessa har även gått i terapi 
och uppgivit positiva livsomvälvande händelser. Den tredje deltagaren var kvar i 
samma grupp som vid det första testillfället. Bland de fyra forskningsdeltagarna som 
gick på psykofarmaka redan vid det första mättillfället har en person förändrats från 
symtomgrupp till kontrollgrupp, en från kontrollgrupp till symtomgrupp och två var 
kvar i samma grupper som vid det första mättillfället. 
 
Förändringar i tidsperspektiv 
När det kommer till förändringar mellan mättillfällena för de olika tidsperspektiven i 
S-ZTPI var medelvärdesskillnaderna små och icke-signifikanta. Detta gäller för 
gruppen som helhet och när forskningsdeltagarna delas in i grupper efter terapi, 



 17

rapporterade livsomvälvande händelser eller användning av psykofarmaka. 
Medelvärden och standardavvikelser för samtliga forskningsdeltagare redovisas i 
Tabell 10. 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser på de olika S-ZTPI skalorna (Dåtid Negativ (DN), 
Dåtid Positiv (DP), Nutid Fatalistisk (NF), Nutid Hedonistisk (NH), Framtid Negativ (FN) och 
Framtid Positiv (FP)) vid det första respektive andra mättillfället för samtliga forskningsdeltagare 
 

DN DP NF NH FN FP
HT09 2.88 (SD=0.70) 3.42 (SD=0.69) 2.37 (SD=0.54) 3.27 (SD=0.57) 2.74 (SD=0.57) 3.33 (SD=0.44)
HT10 2.97 (SD=0.77) 3.42 (SD=0.73) 2.40 (SD=0.53) 3.21 (SD=0.54) 2.72 (SD=0.56) 3.40 (SD=0.43)  
 

Samband mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom 
och förändringar i tidsperspektiv 
När samtliga 33 forskningsdeltagares förändringar i BAIT respektive BDI-II 
korrelerades med förändringar i de sex skalorna av tidsperspektiv i S-ZTPI hittades 
fyra signifikanta korrelationer, se Tabell 11. 
 
Tabell 11. Korrelationer mellan förändringar i de olika S-ZTPI skalorna (Dåtid Negativ (DN), Dåtid 
Positiv (DP), Nutid Fatalistisk (NF), Nutid Hedonistisk (NH), Framtid Negativ (FN) och Framtid 
Positiv (FP)) och förändringar i BDI-II respektive BAIT 
 

BDI-II Diff BAIT Diff DN Diff DP Diff NFDiff NH Diff FN Diff FP Diff
BDI-II Diff 1.000 .358* .485** –.147 .241 .270 .377** .280
BAIT Diff .358* 1.000 .412** –.151 .242 .227 .515** .106
**p<.01 (tvåsidig prövning)
*p<.05 (tvåsidig prövning)  
 
Som framgår av tabellen korrelerar förändringarna i Dåtid Negativ signifikant och 
positivt med förändringarna i depressionssymtom mätta med BDI-II, r(33)=.485 
(p<.01). Även förändringarna i Framtid Negativ korrelerar signifikant och positivt 
med förändringarna BDI-II, r(33)=.515, p<.01. Också när det kommer till 
förändringar i ångestsymtom korrelerar de med förändringar i tidsperspektiven Dåtid 
Negativ och Framtid Negativ: Förändringarna i Dåtid Negativ korrelerar signifikant 
och positivt med förändringarna i BAIT med r(33)=.412 (p<.05) och förändringarna i 
Framtid Negativ korrelerar signifikant och positivt med BAIT-förändringarna med 
r(33)=.515 (p<.01). Som framgår av tabellen korrelerar även BDI-II- och BAIT-
förändringarna signifikant och positivt med varandra r(33)=.358 (p<.05). 
 
Intervjudeltagarens upplevelser av ångestsymtom, depressionssymtom 
och tidsperspektiv samt upplevelsen av eventuell förändring i dem 
Den intervjuade forskningsdeltagaren är en 33-årig man. Han har gått i terapi mellan 
mättillfällena men uppger sig inte ha varit med om några livsomvälvande händelser 
och äter heller inga mediciner. Vidare har han ingått i kontrollgruppen både vid det 
första och andra mättillfället. Den intervjuade forskningsdeltagarens 
självskattningsresultat redovisas i Tabell 12.  
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Tabell 12. Den intervjuade forskningsdeltagarens självskattningsresultat för på BAIT, BDI-II och S-
ZTPI skalorna (Dåtid Negativ (DN), Dåtid Positiv (DP), Nutid Fatalistisk (NF), Nutid Hedonistisk 
(NH), Framtid Negativ (FN) och Framtid Positiv (FP)) vid det första respektive andra mättillfället och 
förändringen (Diff) mellan mättillfällena 
 

BAIT BDI-II DN DP NF NH FN FP
HT09 5 5 3.30 3.00 2.44 2.40 2.67 3.82
HT10 2 0 3.50 2.67 1.89 2.13 2.40 3.82
Diff -3 –5 0.20 –0.33 –0.55 –0.27 –0.27 0  
 
Intervjuanalysen har utgått från tre teman: Upplevelser av ångestsymtom, 
Upplevelser av depressionssymtom och Upplevelser av tidsperspektiv. 
 
Upplevelser av ångestsymtom 
Forskningsdeltagaren beskriver sig till viss del besväras av ångest i sitt liv idag. Han 
beskriver en nervositet som han upplever ibland kan vara ett hinder i hans liv. På 
frågan om han upplever att ångesten har förändrats under det senaste året svarar han: 
  

”Kanske lite grann, jag vet inte… det är svårt.. (…) Det är nog bättre nu skulle jag 
säga.” 

 
Upplevelser av depressionssymtom 
När det gäller depressionssymtom beskriver forskningsdeltagaren en upplevelse av att 
en klar förändring skett under året. Han säger sig inte alls uppleva 
depressionssymtom idag men anser sig ha varit mer deprimerad för ett år sedan. 
  

”Då hade jag nog sagt att jag kände mig lite sämre. (…) Det hade tagit slut med min 
sambo rätt nyligen då så då var jag inte sådär jätteglad över saker och ting. (…) Nej , 
nu skulle jag inte säga det inte.. Visst någon gång ibland är jag väl ledsen men jag 
skulle inte säga att jag är deprimerad nu inte.” 

 
Upplevelser av tidsperspektiv 
Vid frågor om de olika tidsperspektiven beskriver forskningsdeltagaren ett 
ifrågasättande dåtidsperspektiv där han sällan funderar över positiva händelser. När 
det kommer till nutidsperspektiven säger han sig inte uppleva att han lever för 
njutning i stunden eller att han i någon större utsträckning tror på ödet. Framtiden 
beskriver han som en utmaning och främst en positiv sådan. På frågan om vilka/vilket 
av tidsperspektiven han tror sig använda mest svarar han:  
 

”Ja, det är svårt att avgöra.. men jag tror inte nutiden är nog inte så lika viktig tror jag. 
Det är mer att jag tänker saker som: attan, det här borde jag inte ha gjort.. Och såna 
saker som: dit vill jag, det vill jag ska hända och så.” 

 
På frågor om han upplever att hans dåtids-, nutids- och framtidssyn har förändrats 
under det senaste året svarar han att han tror han skulle ha svarat likadant för ett år 
sedan på dåtids- och nutidsfrågorna men att han däremot antagligen varit mer osäker 
kring sin framtid.  



 19

 
”Jag tror jag skulle ha känt mer osäkerhet inför framtiden då, tror jag. (..) Jag skulle 
nog sett osäkerheten som mer negativ. Jag var inte lika klar på vad jag vill och såna 
saker.” 
 
 

Diskussion 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka om det fanns samband 
mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i 
tidsperspektiv. Detta gjordes genom att deltagare som skattat sina ångestsymtom, 
depressionssymtom och tidsperspektiv i Aplemark och Lindroos (2009) studie 
ungefär ett år tidigare följdes upp. Resultaten visar på att förändringar i ångest- och 
depressionssymtom har skett, framför allt hos dem som gått i terapi och/eller 
upplever sig ha varit med om positiva livsomvälvande händelser under det gångna 
året. Några signifikanta förändringar av tidsperspektiv fanns inte i någon av 
grupperna men korrelationsanalysen visar ändå på signifikanta korrelationer mellan 
både förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i 
tidsperspektiven Dåtid Negativ och Framtid Negativ. Ett annat syfte var att också ta 
reda på om och hur forskningsdeltagare upplever att ångestsymtom, 
depressionssymtom och tidsperspektiv har förändrats, och om deras upplevelse 
överrensstämmer med självskattningarna. På grund av ett bortfall av intervjuperson 
genomfördes endast en intervju i studien. En jämförelse av intervjuanalysen och 
intervjupersonens självskattningar tyder på att intervjupersonens upplevelser av 
ångestsymtom, depressionssymtom och tidsperspektiv stämmer bra överens med hans 
skattningar. Även intervjupersonens upplevelser av förändringar stämmer överrens 
med hans självskattningar när det gäller ångest- och depressionssymtom. 
Förändringar i tidsperspektiv verkar den intervjuade forskningsdeltagaren inte märkt 
av i någon större utsträckning. Han säger sig dock ha en mindre negativ bild av 
framtiden idag, vilket överrensstämmer med en marginellt minskade poäng på 
Framtid Negativ. 
 
Förändringar i ångestsymtom och depressionssymtom  
För gruppen som helhet har inga signifikanta skillnader i BAIT eller BDI-II skett 
mellan de två mättillfällena. 15 av de 33 deltagarna hade dock förändrats i 
grupptillhörighet utifrån ångest- och depressionssymtom sedan det första mättillfället: 
12 av de 15 hade gått i terapi och 13 av de 15 hade rapporterat livsomvälvande 
händelser mellan mättillfällena. När deltagarna grupperades efter genomgången terapi 
och upplevda livsomvälvande händelser fanns signifikanta skillnader i både BDI-II 
och BAIT. Poängen på BAIT-skattningarna hade minskat signifikant för både dem 
som genomgått terapi samt för dem som rapporterat positiva livsomvälvande 
händelser. Självskattningarna på BDI-II hade minskat signifikant i poäng för dem 
som rapporterat positiva livsomvälvande händelser men inte för dem som gått i 
terapi. Hypotesen om att de forskningsdeltagare som gått i terapi skulle ha 
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signifikanta förändringar i ångest- och depressionssymtom stämmer därför bara när 
det gäller ångestsymtomen. En anledning till att det inte har skett signifikanta 
förändringar av depressionssymtomen bland terapideltagarna skulle kunna vara att de 
inte hade särskilt höga poäng på BDI-II vid det första mättillfället. Medelvärdet vid 
det första mättillfället var redan då under gränsvärdet för lindrig depression. Som 
framgick i Tabell 3 så är det också endast 5 av de 17 terapideltagarna som hade över 
gränsvärdet för depression vid det första mättillfället. När det gällde ångestsymtomen 
hade terapigruppen däremot ett BAIT-medelvärde vid det första mättillfället som låg 
över gränsvärdet för lindrig ångestnivå och av de 17 terapideltagarna var det sju 
deltagare som hade över gränsvärdet för lindrig ångestnivå. Lambert och Ogles 
(2004) och Wampolds (2001) slutsatser om terapiers effekt på ångestsymtom kan 
alltså styrkas av resultaten i denna studie. Det är svårare att dra några slutsatser om 
terapiers effekt på depressionssymtom efter denna studie då depressionsnivåerna var 
relativt låga redan vid det första mättillfället. 
 
Utifrån att så många som 16 personer rapporterade att de upplevt positiva 
livsomvälvande händelser sedan det första mättillfället är det, utifrån Paykel (2003) 
resultat om livshändelsers påverkan på ångest- och depressionssymtom, inte 
överraskande att signifikanta medelvärdesminskningar skett i både BAIT och BDI-II 
för den gruppen. Det intressanta är att för de personer som rapporterat upplevda 
positiva livsomvälvande händelser så har BDI-II medelvärdet sjunkit signifikant trots 
att det redan var lågt vid det första mättillfället, till och med lägre än terapigruppens 
första BDI-II medelvärde. I gruppen med dem som rapporterat positiva 
livsomvälvande händelser finns också endast tre deltagare som vid första mättillfället 
befann sig över gränsvärdena för lindrig depression.  
 
Då 11 av de 17 forskningsdeltagarna som gått i terapi uppgett att de även varit med 
om positiva livsomvälvande händelser och 11 av de 16 forskningsdeltagare som 
uppgett att de varit med om positiva livsomvälvande händelser även gått i terapi ingår 
majoriteten av deltagarna i den ena gruppen också i den andra. Tre av personerna som 
rapporterade positiva livsomvälvande händelser uppgav dessutom själva terapin som 
den livsomvälvande händelsen. En fråga som kan ställas är därför hur sammanvävda 
dessa grupper egentligen är och på vilka sätt? Det skulle t.ex. kunna vara så att flera 
av de positiva livsomvälvande händelserna är ett resultat av lyckade terapier. Vidare 
skulle uteblivna positiva livshändelserna hos en del av terapideltagarna kunna vara ett 
tecken på mindre lyckade terapier. Lambert och Ogles (2004) har i sina analyser sett 
att alla terapier inte minskar klienters symtom och att 5 till 10 procent av terapierna 
till och med förvärrar klienters symtom. Givetvis beror dock inte alla positiva 
livsomvälvande händelser på terapiresultat: 6 av de 16 deltagarna som rapporterat 
positiva livsomvälvande händelser hade exempelvis inte gått i terapi.   
 
Även de som uppger att de varit med om negativa livsomvälvande händelser har 
förändrats. För de som uppger att de varit med om negativa livsomvälvande händelser 
har BDI-II medelvärdet ökat markant och hälften av dem har gått från kontrollgrupp 
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till symtomgrupp. Då endast fyra forskningsdeltagare ingår i denna grupp går det ej 
att säga så mycket om negativa livsomvälvande händelsers samband med 
symtomförändringar. Problemet med för få personer i gruppen för att slutsatser ska 
kunna dras gäller även den lilla gruppen av forskningsdeltagare som mellan 
mättillfällena påbörjat psykofarmaka behandling. 
 
Föränderlighet i tidsperspektiv 
Det fanns inga signifikanta förändringar mellan mättillfällena för de olika 
tidsperspektiven i S-ZTPI, varken för gruppen som helhet eller när 
forskningsdeltagarna delades in i grupper efter terapi, livsomvälvande händelser eller 
användning av psykofarmaka. Detta styrker Gorman och Wessmans (1977), 
Zimbardo och Boyds (1999) samt Boniwell och Zimbardos (2004) antaganden om 
tidsperspektiv som relativt stabila. Samma författare har dock också menat att 
tidsperspektiv borde gå att förändra tillföljd av olika livshändelser och terapi. Även 
studierna av Luyckx et al. (2010) och Sword et al. (2010) tyder på att tidsperspektiv 
kan vara föränderliga till följd av terapi eller större miljöförändringar. Varför har då 
inga signifikanta förändringar av tidsperspektiv skett i terapigruppen eller för dem 
som rapporterat livsomvälvande händelser? Forss (2010) har använt samma data som 
denna studie men har istället jämfört varje individs tidsprofil utifrån olika mått på 
balanserade tidsperspektiv. Hon har då sett att forskningsdeltagarna i terapigruppen 
har fler förändringar mot ett balanserat tidsperspektiv jämfört med de som ej gått i 
terapi. Inte heller hon har dock funnit några signifikanta skillnader att redovisa men 
tendensen är ändå av intresse. I och med att denna studie har hittat signifikanta 
korrelationer mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och 
förändringar i tidsperspektiven Dåtid Negativ och Framtid Negativ så tyder även 
denna studie på att tidsperspektiven har förändrats i samma riktning som 
symtomförändringarna. Av någon anledning verkar dock tidsperspektivs- 
förändringarna inte vara lika stora som symtomförändringarna. Eventuellt skulle det 
kunna vara så att tidsperspektiven är långsammare i sina förändringar. En annan 
förklaring skulle kunna vara att de terapier som forskningsdeltagarna gått i inte lär ha 
varit tidsperspektivinriktade men antagligen mer inriktade på att minska ångest- och 
depressionssymtomen hos deltagarna. Detta till skillnad från Sword et al. (2010) som 
såg tidsperspektivsförändringar i en studie där terapierna aktivt arbetade på att 
medvetandegöra och förändra deltagarnas tidsperspektiv. Även när det gäller de 
livsomvälvande händelserna så kan det hända att de i denna studie inte varit 
tillräckligt livsomvälvande för att förändra deltagarnas tidsperspektiv mellan 
mättillfällena. Processerna i tidsperspektiv kanske behöver kraftigare livsomvälvande 
händelser för att förändras eller kanske är de bara mer tidskrävande i sina 
förändringsprocesser? En av slutsatserna i denna studie är i alla fall att tidsperspektiv 
verkar vara mer svårföränderliga än ångest- och depressionssymtom. Se Petersson 
(2010) för fler diskussioner kring stabiliteten i tidsperspektiv. 
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Samband mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom 
och förändringar i tidsperspektiv 
De icke-parametriska korrelationsanalyserna av individernas förändringar i BAIT 
respektive BDI-II med individernas förändringar i de sex olika skalorna på S-ZTPI 
visade på fyra signifikanta korrelationer. Förändringarna i BAIT korrelerade positivt 
med förändringar i Dåtid Negativ och Framtid Negativ. Vidare korrelerade även 
förändringarna i BDI-II positivt med förändringar i Dåtid Negativ och Framtid 
Negativ. Utifrån Cohens riktlinjer för svaga, medelstarka och starka samband 
(refererade i Borg & Westerlund, 2007) är förändringarna i BAIT starkt korrelerade 
med förändringar i Framtid Negativ. De övriga korrelationerna är medelstarka även 
om sambandet mellan förändringarna i BDI-II och förändringarna i Dåtid Negativ 
inte är långt ifrån att också kunna betecknas som starkt. 
 
I de efterforskningar som gjordes inför denna studie har det ej hittats studier som 
undersöker samband mellan förändringar i symtom och tidsperspektiv. Att denna 
studie har funnit resultat som visar på att det finns samband mellan förändringar i 
ångest- respektive depressionssymtom och förändringar i vissa tidsperspektiv är 
därför intressant. Att det sedan just är skalorna Dåtid Negativ och Framtid Negativ 
som är de tidsperspektiv som korrelerar med förändringarna i BAIT respektive BDI-II 
kan sägas vara förväntat utifrån att de skalorna också är de som i tidigare studier 
(Almer & Karlsson, 2007; Almroth Lönnberg & Pettersson, 2008; Aplemark & 
Lindroos, 2009; Livneh & Martz, 1997; Zimbardo & Boyd, 1999) ofta visat sig 
korrelera med ångest- och depressionssymtom. Det finns dock också andra S-ZTPI 
och ZTPI-skalor som i studier visat sig korrelera med ångest- och depressionssymtom 
men som inte gör det när det kommer till förändringsmåtten i denna studie. 
Exempelvis fann Aplemark och Lindroos (2009) att BAIT korrelerade positivt med 
Nutid Hedonistisk. Författarna själva var förvånade över resultatet men tolkade det 
som att de högre värdena på Nutid Hedonistisk hos de med högre värden på BAIT 
kunde tyda på att nutidsfokuset var en strategi för att hantera ångesten. I denna studie 
har det dock inte funnits signaler på att minskade BAIT-värden skulle ha ett samband 
med minskad hedonistisk nutidsfokusering. Vidare har Zimbardo och Boyd (1999) 
funnit signifikanta negativa samband mellan ångest- respektive depressionssymtom 
och skalan Dåtid Positiv. I Tabell 11 framgår det att korrelationerna mellan ångest- 
respektive depressionssymtom och skalan Dåtid Positiv är negativa, men de är inte 
signifikanta och alltså lika gärna kan bero på slump.  
 
Två negativa tidsperspektiv eller en mer generell negativitet? 
I och med att förändringar i båda de negativa S-ZTPI skalorna korrelerar med 
förändringar i värdena på BAIT och BDI-II bör det funderas över huruvida det är en 
mer generell förändring i negativitet som förändringarna i symtomskattningarna 
korrelerar med istället för förändringar i de specifika tidsperspektiven var för sig. 
Depression är en affektiv störning och enligt Åsberg och Mårtensson (2009) 
karakteriseras den av en ihållande emotion som färgar personers upplevelse av 
omvärlden. Utifrån det resonemanget kan det tänkas att en negativ syn på omvärlden 
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även skulle påverka ens syn på dåtiden och framtiden. Hong (2007) menar dessutom 
att depressioner och ångest överlappar varandra när det kommer till negativa affekter. 
Värt att notera är dock att förändringarna i Dåtid Negativ och Framtid Negativ 
korrelerar olika starkt med förändringar i BDI-II, så även om det finns en negativ 
affekt i grunden så verkar den i sådana fall ta sig mer uttryck i förändringar av en 
negativ dåtidssyn än i förändringar av en negativ framtidssyn. Vid sambanden med 
förändringar i ångestsymtom mätta med BAIT är det tvärtom: förändringar i Framtid 
Negativ har ett starkare samband med förändringar i BAIT än förändringar i Dåtid 
Negativ. Som redan redogjorts för så har flera studier visat på samband mellan 
ångest- respektive depressionssymtom och både Framtid Negativ och Dåtid Negativ. 
Almer och Karlsson (2007) diskuterar exempelvis ångestens samband med både 
Dåtid Negativ och Framtid Negativ och menar att dessa samband skulle kunna 
komma från att det är negativa erfarenheter som lett till en negativ framtidsbild där 
framtiden upplevs osäker och i behov av att kontrolleras. Det finns däremot också 
studier där ångest- och depressionssymtomen inte korrelerat med båda de negativa 
skalorna. I de studierna där endast korrelationer med en av de negativa skalorna 
hittats har depressionssymtom kopplats samman med en negativ dåtidssyn och 
ångestsymtom med en negativ framtidssyn (Livneh & Martz, 1997; Moore et al., 
2005). Moore et al. (2005) menar att deprimerade personer jämfört med andra har 
mindre framtidsfokus och mer dåtidsfokus och Livneh och Martz (1997) menar att 
personer med ångest karakteriseras av farhågor och fruktan inför framtida händelser. I 
denna studie kan det inte uteslutas att de signifikanta korrelationerna med de negativa 
tidsperspektiven berott på en korrelation med en mer generell negativitet. Men i och 
med de olika styrkorna på korrelationerna, och att de dessutom är starkast i de 
förväntade riktningarna för ångest- respektive depressionssymtom, bör inte heller 
generell negativitet tas förgivet. 
 
Komorbitet mellan ångest- och depressionssymtom 
Studier som velat utforska ångest eller depression har ofta fått brottas med 
komorbiteten dem emellan då det i den kliniska forskningen brukar vara svårt att 
skilja dem åt (Almer & Karlsson, 2007; Aplemark & Lindroos, 2009; Norrgård 
2008). Åsberg och Mårtensson (2009) menar på att ångest förekommer hos de flesta 
med depressiva symtom och Gorman (refererad i Apelmark & Lindroos, 2009) 
skriver att hela 50 till 80 procent av ångestpatienter också har depression. I denna 
studie korrelerar förändringarna i BAIT och BDI-II positivt på en medelstark 
signifikant nivå. Sambandet dem emellan är dock det svagaste sambandet av de 
signifikanta sambanden. Det är dock ett samband och med tanke på att relativt få av 
studiens deltagare ingick i ångest- respektive depressionsgruppen så går det inte att 
utesluta att sambandet mellan ångest- och depressionssymtom utgör ett problem även 
i denna studie. Det gör det svårt att veta om det bara är förändringarna i ångest- 
respektive depressionssymtomen som har samband med förändringarna i de olika 
tidsperspektiven eller om de olika symtomen påverkar olika tidsperspektiv hos en och 
samma person.  
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Forskningsdeltagarens upplevelser av ångestsymtom, depressionssymtom 
och tidsperspektiv samt upplevelser av eventuella förändringar i dessa 
Intervjupersonens upplevelser av ångestsymtom, depressionssymtom och 
tidsperspektiv överensstämde till stor del med hans självskattningar. Han upplevde 
sig ha lite ångest men inga depressionssymtom vilket får sägas stämma bra överens 
med hans två poäng på BAIT och noll poäng på BDI-II. Vidare sa han sig ha lågt 
fokus på nutiden och mest fokus på negativa saker i dåtiden och positiva saker i 
framtiden, något som stämmer väl överrens med hans skattningar på S-ZTPI. Även 
hans upplevelser av förändringar i ångest- och depressionssymtom stämde till 
riktningen överens med hans självskattningar. När det kom till förändringar i 
tidsperspektiv var överensstämmelsen inte lika stor. Antingen skulle detta kunna vara 
ett tecken på att S-ZTPI inte fångar upp forskningsdeltagarens tidsperspektiv eller så 
skulle det kunna bero på att tidsperspektiv är ett relativt okänt begrepp som många 
kanske inte reflekterat över och därför också har svårt att tillämpa vid reflektioner 
kring sig själv. Zimbardo och Boyd (1999) beskriver tidsperspektiv ofta är omedvetna 
processer. Zimbardo och Boyd (2008) och Sword et al. (2010) menar att personers 
tidsperspektiv kan medvetandegöras via terapi. Intervjupersonen i denna studie har 
antagligen inte haft ett fokus på tidsperspektiv i sin terapi. Att han gått i terapi skulle 
däremot kunna var en förklaring till överrensstämmelsen mellan hans intervjusvar 
och självskattningar av ångest- och depressionssymtom och förändringen i dem. Då 
endast en intervju är gjord är det svårt att utifrån denna studie säga något generellt om 
varken validiteten i självskattningsinstrumenten eller forskningsdeltagarnas 
medvetenhet kring de självskattade områdena. Intervjun tjänar dock som ett 
validerande exempel som anses vara bättre än ingen validering alls och har därför 
valts att redogöras för i alla fall.  
 
Metodologisk diskussion  
Då detta är en uppföljningsstudie har urvalet av deltagare automatiskt varit begränsat. 
Åtta personer föll bort från det första mättillfället till denna studie och ger en 
bortfallsprocent på acceptabla 19.5 procent. Då skälen för bortfallet var olika 
(felaktiga kontaktuppgifter, tidsbrist eller att de inte svarade i telefon vid den andra 
uppringningen) och bortfall skedde ur flera olika grupper så verkar bortfallet inte vara 
systematiskt. I förhållande till studiens många olika variabler (terapi, positiva och 
negativa livsomvälvande händelser, psykofarmaka, olika symtomnivåer vid det första 
mättillfället osv.) hade helt klart ett större urval varit att föredra. Exempelvis var 
gruppen för negativa livsomvälvande händelser samt gruppen för påbörjad 
användning av psykofarmaka på fyra respektive tre personer alldeles för små. Även 
de övriga gruppindelningarna hade gärna fått ha fler deltagare. Fler deltagare i de 
olika grupperna och fler deltagare överlag i korrelationsanalysen skulle ha ökat den 
statistiska validiteten.  
 
För att undersöka validiteten i studien genomfördes även en intervju kring de teman 
som självskattningarna handlade om. Då endast en intervju kunde genomföras inom 
tidsramen för studien kan inte många slutsatser dras. I intervjun framkom å andra 
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sidan inte signaler på att validiteten i studien var hotad. Men fler intervjuer hade 
gärna fått genomföras och gärna i direkt anslutning till de båda 
självskattningstillfällena. I denna studie gick det nästan en månad mellan 
självskattningarna och intervjun och på den tiden kan eventuellt förändringar i 
ångestsymtomen, depressionssymtomen eller tidsperspektiven ha skett. Ännu svårare 
blir det sen när intervjupersonen ska bedöma hur han skulle ha svarat vid det första 
mättillfället. En persons tidsperspektiv antas påverka hur denne ser på sin dåtid så de 
svaren som kommit fram i denna studie bör studeras med det i åtanke.  
 
Något annat som bör diskuteras är frågan som ställdes till deltagarna angående om de 
upplevt några livsomvälvande händelser sedan det första mättillfället. Då frågan 
ställdes öppen och det helt lämnades till forskningsdeltagarna själva att bedöma vad 
som är livsomvälvande är det svårt att utifrån kunna bedöma huruvida de olika 
livsomvälvande händelserna är av relevant grad, dvs. varit tillräckligt omvälvande i 
just den individens liv. Vad personer anser vara livsomvälvande kan säkert bero på 
många olika saker och skilja sig mellan olika personer. Å andra sidan så var det inte 
heller några specifika händelser som studien var ute efter att definiera som 
livsomvälvande. En händelse som är livsomvälvande för en person behöver inte vara 
det för en annan. 
 
Förslag på framtida forskning 
Större studier med fler deltagare i alla de olika gruppindelningarna behöver göras på 
sambandet mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och 
förändringar i tidsperspektiv innan några mer generaliserbara slutsatser kan dras. Det 
vore också intressant att utföra fler avancerade statistiska analyser på ett sådant 
material och exempelvis kunna få fram vilka variabler som driver korrelationerna 
mest. Det skulle även vara intressant med fortsatt forskning på tidsperspektivs 
föränderlighet/stabilitet.  
 
Vidare har än så länge väldigt få studier gjorts på terapi och tidsperspektiv. Även 
detta skulle vara ett intressant område att forska vidare på. Utifrån studiens resultat 
finns det inget som motsäger att tidsperspektivinriktade terapier skulle kunna ha 
betydelse i det terapeutiska arbetet för att förbättra människor välmående. 
 
Sammanfattande slutsatser 
I denna studie har ångest- och depressionssymtom visat sig förändras mer efter 
genomgången terapi och efter upplevelser av positiva livsomvälvande händelser än 
vad tidsperspektiven verkar göra. Diskussioner har förts kring huruvida detta skulle 
kunna tyda på att tidsperspektiv skulle vara mer svårföränderliga, dvs. stabilare, än 
ångest- och depressionssymtom. Studiens resultat tyder också på att det finns 
samband mellan förändringar i ångest- respektive depressionssymtom och 
förändringar i tidsperspektiven Dåtid Negativ och Framtid Negativ. Då 
deltagarantalet var litet i förhållande till studiens många variabler behöver större 
studier genomföras innan mer generaliserbara slutsatser kan dras. 
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Bilaga 1 

Telefonmanual 1 
 

Hej, jag heter NN och ringer från Psykologmottagningen i Umeå, är det NN jag talar 
med? Vad bra! Har du tid en liten stund?  
 
Om nej: Går det bra att jag ringer dig vid ett annat tillfälle? När skulle det passa? 
Om ja: Bra! Jag har uppgifter om att du tidigare har deltagit i ett forskningsprojekt 
om tid, stämmer det? Anledningen till att jag ringer är att vi behöver din hjälp då det 
kommer att göras en uppföljning av projektet.  
 
I det tidigare projektet fick du fylla i en del formulär och den här uppföljningen går ut 
på att du precis som förra gången kommer hit till Psykologmottagningen och får fylla 
i några formulär på nytt.  Precis som förra gången får du självklart en ersättning för 
ditt deltagande med 95 kronor. Som du säkert förstår betyder ditt deltagande mycket 
för oss och för studien. Skulle du kunna tänka dig att delta?  
 
Om nej: Skulle det vara okej om vi skickar formulären så att du kan fylla i dem 
hemma och sedan skickar tillbaka dem i ett förfrankerat kuvert? Vad bra! Kontrollera 
adress! 
Om ja: Vad bra! Då kommer vi från forskningsgruppen att skicka hem ett brev med 
mer information om studien och sen kontaktar vi dig igen för att boka in en tid. 
Kontrollera adress!  
 
Bra! Då hör någon av oss av sig igen inom ett par veckor. Hej då! 
 
Vid fråga: 
Vi kommer att träffa forskningsdeltagare någon gång mellan vecka 39-42, 27sept-22 
oktober 
Träffen tar 30-60 minuter . 
Som vid all forskning är deltagande frivilligt och ditt bidrag kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
Du kommer få återkoppling på dina resultat om du så önskar. 
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Vi är en grupp psykologkandidater på termin 10 som skriver vårt examensarbete 
inom forskningsprojektet om tid som du tidigare deltagit i. Vi har tidigare kontaktat 
dig per telefon och utifrån det visade intresset av att delta i vår studie skickar vi detta 
informationsbrev.  
 
Syftet med den planerade studien är att följa upp tidigare forskningsprojekt om hur vi 
uppfattar tid. Ditt deltagande betyder därför mycket för oss och för studien. 
Examensarbetet kommer att pågå under höstterminen och datainsamling kommer att 
ske under september och oktober. Du kommer att få fylla i några 
självskattningsformulär. Du kommer att få en ersättning för ditt deltagande med 95 
kronor. 
 
Projektet där studien ingår har blivit godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå (Dnr 09-218m 2009-1424-31). Studien följer det forskningsetiska regelverket, 
där bland annat deltagandet är frivilligt, anonymiteten för deltagarna garanteras, 
integriteten skyddas och forskningen sker under sekretess. Det kommer att ges 
möjlighet att få återkoppling på sitt eget resultat om så önskas.  
 
Ytterst ansvariga för forskningen är våra handledare Britt Wiberg (fil.doktor, 
universitetslektor, verksamhetschef för Psykologmottagningen) och Maria Grazia 
Carelli (fil.doktor, docent, universitetslektor). All forskning vid 
Psykologmottagningen sker efter särskild överenskommelse och bedrivs helt 
oberoende av den terapeutiska verksamheten.  
 
Vi kommer att kontakta dig igen på telefon inom de närmsta veckorna för att boka in 
en tid för datainsamling. 
 
Med tack på förhand! 
 
Umeå den 20 september 2010  
 
Viktoria Forss, Susanna Perä och Anna Petersson 
 

Bilaga 2 
 
Institutionen för psykologi 
PSYKOLOGMOTTAGNINGEN 
Umeå universitet 
901 87  UMEÅ  
 
 
Hej! 
 

 
 

 
 

Umeå 2010-09-20 
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Bilaga 3 

Telefonmanual 2 
 
Hej! Jag heter NN och ringer från Psykologmottagningen. Har du tid en liten stund?  
Jag/vi ringde dig för någon vecka sedan och frågade om du ville delta i ett 
forskningsprojekt om tid. Har du fått brevet vi skickat till dig? Vad bra! Är det något 
som var oklart i brevet som du funderar över? (Besvara eventuella frågor).  
 
Ok, bra. Ska vi boka in en tid? Då föreslår jag att vi ses i LOKAL den DATUM kl 
TID. Passar det bra för dig? Vad bra! Hittar du till Psykologmottagningen? (om nej: 
Adressen är humanioragränd 4, det är en grå paviljong som ligger bakom 
humanisthuset på universitetsområdet.) Psykologmottagningen har en porttelefon. 
Ring på när du kommer och säg att du ska vara med i tidsprojektet. Jag hämtar dig i 
väntrummet. 
 
Har du telefonnumret till Psykologmottagningens avbokningstelefon? (Om ja: Vad 
bra! Om nej: Numret är 090-778259). Det är också bra om du tar med dig ditt 
kontonummer så du kan få din ersättning sen.   
 
Om du har några funderingar eller frågor så kommer det att finnas utrymme för det 
när du kommer hit.  
 
Bra! Då ses vi alltså DATUM kl TID i LOKAL. 
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Vi är en grupp psykologkandidater på termin 10 som skriver vårt examensarbete 
inom forskningsprojektet om tid som du tidigare deltagit i. Vi har tidigare kontaktat 
dig per telefon och utifrån det visade intresset av att delta i vår studie skickar vi detta 
informationsbrev.  
 
Syftet med den planerade studien är att följa upp tidigare forskningsprojekt om hur vi 
uppfattar tid. Ditt deltagande betyder därför mycket för oss och för studien. Bifogat i 
detta brev finns några självskattningsformulär samt ett formulär med frågor om hur 
du har haft det sedan du var med i projektet förra gången. Vi ber dig att fylla i 
samtliga formulär och sedan skicka tillbaka dem så fort som möjligt i det 
medskickade förfrankerade kuvertet. Komihåg också att skriva under 
”ÖVERENSKOMMELSE-SAMTYCKE” där du ger ditt samtycke till att delta i 
studien och skicka tillbaka det exemplaret som det står ”Original/Arkiveras” på uppe 
till höger på pappret.  
 
Du kommer att få en ersättning för ditt deltagande med 95 kronor. Fyll i de 
blåmarkerade rutorna på de två formulären ”Ändring av löntagaruppgifter” samt 
”RÄKNING” och skicka med dem i kuvertet så får du in ersättningen på ditt konto 
senare.  
 
Kontrollera att du har fyllt i alla frågor i skattningarna samt uppgifter på formulären 
innan du skickar tillbaka dem till oss. 
 
Projektet där studien ingår har blivit godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå (Dnr 09-218m 2009-1424-31). Studien följer det forskningsetiska regelverket, 
där bland annat deltagandet är frivilligt, anonymiteten för deltagarna garanteras, 
integriteten skyddas och forskningen sker under sekretess.  
 
Ytterst ansvariga för forskningen är våra handledare Britt Wiberg (fil.doktor, 
universitetslektor, verksamhetschef för Psykologmottagningen) och Maria Grazia 
Carelli (fil.doktor, docent, universitetslektor). All forskning vid 
Psykologmottagningen sker efter särskild överenskommelse och bedrivs helt 
oberoende av den terapeutiska verksamheten.  
 
Med tack på förhand! Umeå den 20 september 2010 
Viktoria Forss, Susanna Perä och Anna Petersson. 

Bilaga 4 
 
Institutionen för psykologi 
PSYKOLOGMOTTAGNINGEN 
Umeå universitet 
901 87  UMEÅ  
 
 
Hej! 
 

 
 

 
 

Umeå 2010-09-28 
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Bilaga 5 

Telefonmanual 3 
Hej!  
 
Mitt namn är NN. Är det NN jag talar med? Jag ringer från psykologmottagningen 
angående forskningsprojektet om tid. 
 
För de som randomiserats till intervjuer: 
Jag har lottat fram några som jag skulle vilja intervjua och nu ringer jag dig för att 
höra om du skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju. Den kommer att 
röra samma områden som självskattningarna gjorde. Intervjun kommer att spelas in. 
Den tar max en timme och du kommer att få en ersättning på 95 kr. Är det något du 
kan tänka dig att ställa upp på? 
Om ja: Vad bra! Ska vi boka in en tid? Då föreslår jag att vi ses i LOKAL den 
DATUM kl TID. 
 
För de som ej vill ställa upp på intervjuer eller ej randomiserats till intervjuer: 
Jag vill tacka dig för din medverkan och meddela dig att det inte blev aktuellt med 
någon intervju.  
 
Till alla: 
Sen är det en sak vi glömde fråga om vid självskattningstillfället. Går det bra om jag 
ställer de frågorna nu? 
 
Vi glömde att fråga dig om medicin: 

‐ Tar du medicin nu? Vilken medicin och mot vad? Hur länge har du tagit den 
medicinen? 

‐ Tog du medicin för ett år sen? Vilken, mot vad? 

Till de som ej ska intervjuas: 
Om du vill ha återkoppling på dina resultat på skattningarna så ska du få en maila till 
den här adressen ……. 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 

Testmanual 
Hej och välkommen hit! (Visa forskningspersonen var kläder kan hängas av och var 
han/hon kan sätta sig ned) 
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
(Räck fram samtyckesblanketten) 
 
Innan vi börjar ska du få läsa igenom och skriva på en samtyckesblankett där du ger 
ditt samtycke till att delta i studien. 
 
Nu kommer du att få fylla i några självskattningsformulär och svara på några frågor i 
ett annat formulär: (komihåg att bläddra igenom varje formulär och se så att 
personen fyllt i det fullständigt) 
 
S-ZTPI 
Nu kommer du att få fylla i ett formulär där du får skatta påståenden från ”stämmer 
inte alls” till ”stämmer helt”. Kryssa i det du först tänker på. Först kommer en sida 
med allmänna frågor. 
 
BDI-II 
Nu kommer du att få fylla i ett självskattningsformulär. Läs igenom instruktionerna 
på första sidan. Du ska skatta hur du har känt dig under de senaste två veckorna.  
 
BAIT 
Nu kommer du att få fylla i ett annat självskattningsformulär. Läs igenom 
instruktionerna. Du ska skatta hur du känner dig på daglig basis. 
 
TAW 
Nu kommer du att få fylla i ett självskattningsformulär där du skattar hur långsamt 
eller snabbt du upplever att tiden går i olika situationer.  
 
Livshändelse- och terapiformulär 
Nu kommer du få ett formulär med frågor som rör tiden under det senaste året, dvs. 
sen förra gången du gjorde skattningarna. 
 
Det var det sista formuläret.  (Ge deltagaren blanketten för ifyllande av 
kontouppgifter). Fyll i dina kontouppgifter här så får du ersättningen in på det kontot 
sen. 
 
Det du har deltagit i nu är den första fasen i den här studien. När vi har samlat in data 
från alla deltagare är tanken att vi även ska göra intervjuer med några av dem som 
deltagit i studien.  I samband med intervjun kan man även få feedback på 
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självskattningarna nu och på hur de förändrats sen förra gången du var här. Är en 
intervju något du skulle kunna tänka dig ställa upp på om det skulle bli aktuellt? 
 
Om ja: Vad bra! Vi hör av oss och meddelar dig huruvida det blir aktuellt eller inte. 
Om nej: Okej. Tack för att du deltog nu. Det finns möjlighet att få återkoppling på 
dina resultat i december eller januari. Om detta är något du skulle vara intresserad av 
så kan du maila den här adressen. (Ge deltagaren en lapp med e-postadress)  
 
Har du några frågor? Då avslutar vi här. Tack för din medverkan! 
 
Vid frågor om intervjun: 
Om ersättning, vilka som kommer att intervjuas samt hur lång tid intervjun kommer 
ta: Detta är ej fastställt än men du kommer att få reda på det och kunna ta ställning till 
det när vi kontaktar dig i sådana fall. 
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Bilaga 7        

Frågeformulär om livsomvälvande händelser och terapi 

 
KOD:___________________                                          DATUM:________________ 
 
 
 

Upplever du att något under det senaste året har haft en livsomvälvande 
inverkan på dig? 

□ Nej 
□ Ja. Vad upplever du har haft en livsomvälvande inverkan på dig och upplever 

du att det har haft en positiv och/eller negativ inverkan på ditt liv?  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
 
Har du under det senaste året gått i terapi? 

□ Ja, här på Psykologmottagningen 
□ Ja, på annat ställe. 

Vilket?____________________________________________ 
□ Nej 
 

Om nej, hoppa över nedanstående frågor. 
Om ja, pågår terapin fortfarande?      □ Ja       □ Nej 
 
Terapiinrikting:  

□ Psykodynamisk terapi (PDT) 
□ Kognitivbeteende terapi (KBT) 
□ Annan inriktning. Vilken? _________________________________ 
□ Vet ej 

 
Genomförd terapilängd det senaste året: 

□ En termin 
□ Två terminer 
□ Annat. Antal månader?____________________________________ 

 
Avslutade du terapin i förtid? 

□ Ja. Varför?_______________________________________________ 
□ Nej 

Tack för din medverkan! 
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Intervjumanual 
Hej och välkommen! 
Sist du var här så fick du fylla i olika självskattningsformulär som handlade om 
ångest- och depressionssymtom och ditt tidsperspektiv. Jag har lottat fram några jag 
ska intervjua för att få en uppfattning om hur de som deltagit själva upplever sig på 
dessa områden. Idag ska jag alltså göra en intervju med dig på samma teman men vill 
istället höra hur du upplever dessa saker med dina egna ord. Som jag berättade för dig 
på telefon så kommer intervjun ta max en timme och spelas in intervjun på band. 
Svaren kommer att användas avidentifierade, avpersonifierade och kodade. (Vid 
fråga: Efter intervjun kommer du att få möjlighet till återkoppling på dina 
självskattningar.) 
 
Ångestsymtom & Depressionssymtom 
Hur skulle du säga att du mår du i ditt liv idag? (Är du nöjd med ditt liv? Varför?)  

 Upplever du att du besväras av ångest i ditt liv nu? På vilket sätt? Hur 
påverkas ditt vardagliga liv utifrån dina ångestsymtom? Vad är ångest för dig? 
Hur du upplevde du det för ett år sen? Har det skett en förändring i ångest 
under året? Vilken? 

 Upplever du att du besväras av nedstämdhet/depression i ditt liv nu? På vilket 
sätt? Hur påverkas ditt vardagliga liv utifrån dina depressionsymtom? Vad är 
depression för dig? Hur upplevde det för ett år sen? Har det skett en 
förändring nedstämdhet eller depression under året? Vilken? 

 
Tidsperspektiv 
Med tidsperspektiv menar jag hur man ser på sin dåtid, nutid och framtid samt hur 
man påverkas av sin syn på då-, nu- och framtiden i sitt liv, exempelvis när man fattar 
beslut. 

 Hur ser du på din dåtid? Vilka känslor väcker det? (Pos/Neg?) Upplever du 
att det påverkar hur du fattar beslut och agerar i livet? Hur? Hur upplevde du 
det för ett år sen? Upplever du att det har skett förändringar under året? 
Vilka? 

 
 Hur ser du på din nutid? Lever du för njutning i stunden? Upplever du att 

du kan styra ditt öde? Upplever du att det påverkar hur du fattar beslut och 
agerar i livet? Hur? Hur upplevde du det för ett år sen? Upplever du att det 
har skett förändringar under året? Vilka? 

 
 Hur ser du på din framtid? Vilka känslor väcker det? (Pos/Neg?) Upplever 

du att det påverkar hur du fattar beslut och agerar i livet? Hur? Hur upplevde 
du det för ett år sen? Upplever du att det har skett förändringar under 
året? Vilka? 
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 Vilket/vilka tidsperspektiv upplever du att du använder mest? (vilken 
subskala av den?) 

 
Det var alla frågor jag hade. Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
Tack för att du deltog! Vill du ha återkoppling på dina självskattningsresultat? 
 



 


