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Samband mellan balanserat tidsperspektiv och terapi 
 

Viktoria Forss 
 

Tidsperspektiv, som utgörs av individens inställning till sin dåtid, nutid och 
framtid, har en påverkan på praktiskt taget allt mänskligt beteende och 
mående. Ett balanserat tidsperspektiv har positiva samband med olika 
aspekter av välmående. Denna studie syftade till att undersöka om 17 
individer, som har gått i terapi, har fått ett mer balanserat tidsperspektiv 
jämfört med en kontrollgrupp (n=16) från det första till det andra mättillfället. 
Resultaten visar inte på några signifikanta förändringar vad gäller 
medelvärdesskillnader inom någon av grupperna. Vid en deskriptiv 
beskrivning av data kan noteras att fler individer i terapigruppen i jämförelse 
med kontrollgruppen har haft en positiv utveckling vad gäller det nyligt 
introducerade begreppet nivå av BTP (Sircova et al., 2010), men resultaten 
kan inte understödjas statistiskt. Diskussioner förs kring problematiken att 
beräkna förändringar i nivå av BTP. Vid intervjuer med två deltagare 
framkommer information som kan bidra till en fördjupad förståelse för dessa 
resultat.  

 
 
Tid är en viktig del i alla människors liv. Genom klockor och kalendrar har tid blivit 
en objektiv entitet som vi kan mäta. Men hos alla människor finns det även en 
subjektiv inre upplevelse av tid (Whitrow, 1988). Den objektiva, mätbara tiden har en 
påverkan på vår subjektiva upplevelse av tid. Många människor anger att de till 
exempel internaliserat kalendersystemet i form av personliga mentala 
representationer (Friedman, 1990). Människors känsla av tid är beroende av 
omgivningens temporala mönster genom både de naturliga mönstren, så som till 
exempel årstiderna och övergången från natt till dag, och de sociala mönstren som 
fastställer specifika tider för bland annat ätande, sovande, arbetande och ledighet. 
Eftersom de naturliga mönstren ser så olika ut beroende på var i världen man lever 
har de i olika samhällen använts på olika sätt för att organisera daglig och 
säsongsbetonad tid (Nelson, 1996). Våra mentala representationer kan därför också se 
olika ut, men hur de än ser ut är det tydligt att uppbyggandet av mentala modeller 
baserade på återkommande temporala mönster i vår omgivning är en viktig del av vår 
subjektiva upplevelse av tid (Friedman, 1990). 
 
Tidsperspektiv 
Den vanliga synen på tid i västvärlden är endimensionell och linjär, där vi rör oss från 
dåtiden, genom nutiden och in i framtiden (Nelson, 1996). Vår direkta upplevelse av 
tid sker dock alltid i nuet vilket innebär att alla erfarenheter som vi samlar på oss har 
vi en gång upplevt i nuet. Genom att reflektera kring dessa erfarenheter skapas även 
en känsla av att tiden är varaktig och att den kan delas in i just dåtid, nutid och 
framtid (Whitrow, 1988). Detta kan beskrivas som två dimensioner av tid: varaktighet 
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och sekvens. Enligt Nelson (1996) är det i dessa två dimensioner som begreppet 
tidsperspektiv har sin grund. Lewin (1952) definierar tidsperspektiv som summan av 
en individs syn på sin psykologiska dåtid respektive framtid vid en given tidpunkt. 
Han menar vidare att en individs beteende och mående inte bara påverkas av 
individens upplevelser i nuet utan även av dennes erfarenheter i det förflutna och 
förväntningar på framtiden. Tidsperspektiv kan således sammanfattas som ett relevant 
begrepp att utgå ifrån då man vill forska kring subjektiv upplevelse av tid. 
 
Zimbardo och Boyd (1999) har i sin forskning utgått ifrån Lewins definition av 
tidsperspektiv och utvidgat denna genom att framföra en bred konceptualisering av 
begreppet som en fundamental process för individuellt och samhälleligt fungerande. 
De menar att tidsperspektiv ofta är en omedveten process som delar in personliga och 
samhälleliga händelser i temporala kategorier - dåtid, nutid och framtid - vilka bidrar 
till att ge händelserna mening, ordning och sammanhang. Kategorierna används för 
att inkoda, lagra och plocka fram erfarenheter samt för att forma våra förväntningar, 
mål och föreställningar om framtiden (Zimbardo & Boyd, 1999). Formandet av en 
individs tidsperspektiv påverkas av bland annat den familj man växer upp i, 
samhällets kulturella värderingar, religion, typ av utbildning och socioekonomisk 
status (Boniwell & Zimbardo, 2004). För individer kan olika temporala kategorier 
dominera i varierande grad vilket innebär att en individs upplevelse kan färgas av till 
exempel en negativ orientering mot dåtiden. Detta innebär att varje individ har en 
personlig tidsprofil där en orientering mot dåtid, nutid och framtid dominerar i olika 
omfattning. Eftersom tidsperspektivets inflytande sker på en till stor del omedveten 
nivå är människor sällan medvetna om hur de påverkas av sina tidsperspektiv 
(Zimbardo & Boyd, 1999). 
 
I likhet med Lewin (1952) hävdar Boniwell och Zimbardo (2004) att tidsperspektiv 
har en stor påverkan på praktiskt taget allt mänskligt beteende. Det finns mycket 
forskning som har undersökt sambandet mellan människors tidsperspektiv och olika 
former av mänskligt beteende som till exempel; sociala relationer (Holman & 
Zimbardo, 2009; Lang & Carstensen, 2002), ungdomars identitetsutveckling 
(Luyckx, Lens, Smits & Goossens, 2010), alkoholvanor (Klingemann, 2001; Milfont, 
Andrade, Belo & Pessoa, 2008), hemlöshet (Epel, Bandura & Zimbardo, 1999), 
ångest och/eller depression (Almer & Karlsson, 2007; Almroth Lönnberg & 
Pettersson, 2008; Aplemark & Lindroos, 2009; Eysenck, Payne & Santos, 2006; 
Zimbardo & Boyd, 1999) risktagande hos ungdomar (Schechter & Francis, 2010) och 
deltagande i studier (Harber, Zimbardo & Boyd, 2003). Dessa studier stödjer teorin 
om att en individs tidsprofil påverkar individens beteende, mående och 
beslutsfattande genom livet. 
 
Zimbardo Time Perspective Inventory 
Tidsperspektiv har operationaliserats och mätts på en mängd sätt av olika forskare. En 
stor del av forskningen har dock bara fokuserat på nutiden och framtiden utan att ta 
särskilt mycket hänsyn till dåtiden (Zimbardo & Boyd, 1999). Zimbardo och Boyd 
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(1999) har utvecklat ett instrument, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), 
som fångar upp alla tre temporala kategorier genom fem subskalor och mäter en 
individs inställning till dessa. Detta självskattningsinstrument har använts i mycket av 
den forskning som nämns ovan och kan därför ses som ett viktigt bidrag till 
forskningen om tidsperspektiv. För att ge en större förståelse för vad som enligt 
Zimbardo och Boyd utgör en individs tidsperspektiv presenteras samtliga fem 
subskalor nedan.  
 
Dåtid-negativ (DN) innefattar en generellt negativ eller pessimistisk inställning mot 
det förflutna. Individer som domineras av denna skala skattar högt på påståenden som 
”Jag tänker på de dåliga saker som hänt mig tidigare i mitt liv” och ”Jag tänker ofta 
på vad jag borde ha gjort annorlunda i mitt liv”. Denna negativa attityd kan bero på 
verkliga händelser i individens dåtid alternativt en negativ rekonstruering av minnen. 
Dåtid-positiv (DP) däremot innefattar en varm och sentimental inställning mot 
dåtiden. Här domineras höga skattningar av påståenden som ”Jag blir nostalgisk över 
min barndom” och ”Jag tycker om familjeritualer och traditioner som upprepas 
regelbundet”. Individer med fokus på dåtiden bedömer nya situationer och framtida 
händelser utifrån tidigare erfarenheter. Hur individen har upplevt dessa erfarenheter, 
antingen som övervägande positiva eller negativa, kommer att avspeglas i de 
återverkningar det har på individen (Zimbardo & Boyd, 1999). En stark positiv syn 
på sin dåtid kan ge en individ en trygghet i att veta vem den är och vad den har klarat 
av och på sätt fungera självförstärkande. Individen har med sig en glädje och en 
positiv känsla av sig själv och har också lärt sig att smärta är övergående. De positiva 
erfarenheterna resulterar också ofta i optimistiska förväntningar på framtiden 
(Zimbardo & Boyd, 2005). 
 
Nutid-fatalistisk (NF) innefattar en fatalistisk, hjälplös och hopplös inställning till 
livet och framtiden. Denna skala utgörs av påståenden som ”Mitt livsmönster 
kontrolleras av krafter jag inte kan påverka” och ”Ofta betalar sig tur mer än hårt 
arbete”. Individer som domineras av detta tidsperspektiv tror inte att de kan påverka 
sin framtid och att de lika gärna kan ge avkall på sin nutid eftersom allt ändå styrs av 
någon form av öde. Nutid-hedonistisk (NH) innefattar en risktagande inställning till 
livet där nöjen och njutningar i stunden går före morgondagens bekymmer, och 
innehåller påståenden som ”Att ta risker gör att mitt liv inte blir långtråkigt” och 
”Jag följer ofta mitt hjärta mer än mitt huvud” (Zimbardo & Boyd, 1999). En sådan 
inställning hjälper en att erfara och njuta av naturen och ensamheten men också av 
nära relationer. Det får en att ta tillvara på det liv vi lever här och nu. Om denna 
nutidsorientering dock inte vägs upp av ett visst fokus på framtiden kan det leda till 
många destruktiva beteenden hos människor där de framtida konsekvenserna 
överskuggas av nuets välbehag (Zimbardo & Boyd, 2005). 
 
Framtid (F) innebär en generell orientering mot framtiden som karaktäriseras av 
planerande för framtida mål och ett medvetet arbetande för att nå dessa. Individer 
med en stark framtidsorientering skattar högt på påståenden som ”Jag har förmågan 
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att motstå frestelser när jag vet att det finns arbete som måste göras” och ”Jag blir 
färdig med projekt i tid genom att göra stadiga framsteg” (Zimbardo & Boyd, 1999). 
Även om en orientering mot framtiden kan leda till många positiva konsekvenser kan 
ett överdrivet fokus innebära att en individ missar de njutningar som livet i nuet har 
att erbjuda (Boniwell & Zimbardo, 2004). Skattningarna i dessa fem subskalor utgör 
tillsammans en individs tidsprofil.  
 
Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory 
Till skillnad från dåtid och nutid fick Zimbardo och Boyd (1999) endast fram en 
subskala på framtid. De diskuterar dock möjligheten att det genom framtida studier 
kan framkomma andra subskalor av framförallt framtidsskalan. Worrell och Mello 
(2007) testade ZTPI i ett urval av akademiskt begåvade ungdomar och fann data som 
ifrågasätter de fem skalorna föreslagna av Zimbardo och Boyd. Worrell och Mello 
fann, bland annat, genom explorativ faktoranalys visst stöd för en sexskalig indelning 
av instrumentet, vilket inkluderar ytterligare en framtidsskala med fokus på 
planerande. Carelli, Wiberg och Wiberg (in press) argumenterar för att 
framtidsskalan, precis som dåtidsskalan, även bör innehålla en negativ dimension 
som innefattar att tänka kring framtiden med oro och förvänta negativa händelser. De 
menar att framtiden för individen kan associeras både med till exempel hopp och 
framgång, som kan ses som positiva koncept, men också med rädsla, oro och 
osäkerhet. De får stöd av både Zaleski (2005) och MacLeod och Byrne (1996) som 
alla menar att individer kan ha både en positiv och negativ inställning mot framtiden, 
vilket i sin tur kan påverka deras beteende och mående. Carelli et al. (in press) 
föreslår därför två nya skalor, Framtid-negativ (FN) och Framtid-positiv (FP) vilka 
ingår i Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) som är en 
vidareutveckling av ZTPI. Framtid negativ innehåller påståenden som ”Framtiden 
innehåller för många tråkiga beslut som jag inte vill tänka på” medan Framtid-
positiv utgörs av påståenden som ”Jag är övertygad om att ens dag borde planeras i 
förväg varje morgon” (Carelli et al., in press). 
 
Balanserat tidsperspektiv 
Zimbardo och Boyd (2005) poängterar att ZTPI är utformat på ett sådant sätt att en 
individ i teorin kan skatta högt eller lågt på alla fem subskalor oberoende av varandra. 
Detta teoretiska oberoende av subskalorna visar sig dock sällan i praktiken i 
människors olika tidsprofiler (Zimbardo & Boyd, 2005). För att en individ ska 
fungera optimalt menar Zimbardo och Boyd (1999) att det ideala är att ha en balans 
mellan de olika tidsperspektiven. Balans ser de som den mentala förmågan att 
flexibelt kunna byta mellan olika tidsperspektiv utifrån uppgiftens karaktär, 
situationen samt personliga förmågor snarare än att domineras av ett specifikt 
tidsperspektiv som inte är adaptivt över alla situationer. Människor med en 
balanserad tidsprofil (BTP) kan med andra ord exempelvis hänge sig åt nuet när de är 
lediga och umgås med nära och kära och uppskatta att dela ett förflutet med dem. När 
de däremot jobbar eller studerar kan de fokusera och vara produktiva utifrån de 
framtida mål de försöker nå (Boniwell & Zimbardo, 2004). 
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Boniwell och Zimbardo (2004) tar upp tidigare forskning som stödjer att det finns ett 
samband mellan olika tidsperspektiv och varierande mått på välmående och menar 
också att ett samband med välmående borde vara starkare för människor med ett 
balanserat tidsperspektiv än mellan enskilda tidsperspektiv och aspekter av 
välmående. BTP mäts i dessa fall med ZTPI, men exakt hur profilen i ZTPI ska se ut 
för att kvalificeras som balanserad råder det delade meningar om. Zimbardo och 
Boyd (2005) tar stöd i tidigare forskning som visat på positiva samband för de 
enskilda subskalorna F, NH och DP och olika mått på positiva faktorer för en persons 
liv och välmående, som till exempel impulskontroll och F, självförtroende och DP 
samt glädje och både DP och NH. För dessa faktorer har forskning däremot visat på 
negativa samband för subskalorna DN och NF. De föreslår utifrån detta en tidsprofil 
där subskalorna Framtid och Nutid-hedonistisk ligger på en moderat nivå, Dåtid-
positiv ligger på en hög nivå och Dåtid-negativ samt Nutid-fatalistisk ligger på en låg 
nivå. Utifrån liknande resonemang har forskare sedan på olika sätt statistiskt 
operationaliserat BTP (se Boniwell, 2005; Boniwell, Osin, Linley & Ivanchenko, 
2010; Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy & Henry, 2008; Sircova & Mitina, in 
press) och funnit ett samband mellan ett balanserat tidsperspektiv och bland annat, 
tillfredställelse i livet (Boniwell, 2005; Boniwell et al. 2010; Sircova & Mitina, in 
press) färre negativa och mer positiva affekter (Boniwell, 2005, Boniwell et al., 2010) 
samt subjektiv lycka och medveten närvaro (Drake et al. 2008). 
 
Denna forskning visar alltså på att det finns ett samband mellan ett balanserat 
tidsperspektiv och ett antal faktorer som kan bidra till en persons välmående. 
Forskning visar dock att vad som bör definieras som en balanserad tidsprofil kan 
skilja sig åt mellan olika kulturer (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 
2005; Sircova & Mitina, in press). Sircova, Wiberg, Wiberg och Carelli (2010) har i 
sin forskning fått fram BTP i ett svenskt urval utifrån skattningar på S-ZTPI som 
skattas på en likertskala från 1 till 5. De utgår ifrån Zimbardo och Boyds (2005) 
resonemang och föreslår en balanserad tidsprofil som innefattar låga skattningar på 
DN, NF och FN, moderata skattningar på NH och FP samt höga skattningar på DP. 
Sircova et al. (2010) definition av BTP innebär att en individs medelvärde på en 
subskala räknas som låg om den hamnar mellan 1-2,49, moderat om den hamnar 
mellan 1,8-4,2 och hög om den hamnar mellan 3,51 och 5. Sircova et al. introducerar 
också en teori om nivåer av BTP. De menar att begreppet BTP är mer komplext än att 
det kan delas upp i endast två dimensioner där individer antingen har en balanserad 
tidsprofil eller inte. Genom att istället tala om nivåer av BTP hos individer får man en 
mer nyanserad beskrivning som ligger närmare verkligheten för hur olika det faktiskt 
kan se ut bland människor. 
 
Att tala om olika nivåer ökar därmed begreppets validitet och gör det därför mer 
användbart.  Dessa nivåer går från 0 till 6 och representerar antal subskalor som 
hamnar inom rätt intervall för respektive subskala. En person med en BTP utifrån 
ovanstående kriterier hamnar således på nivå 6, medan en person som till exempel har 
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moderat på NH och FP, högt på DP, men inte lågt på DN, NF och FN hamnar på nivå 
3. Genom att beräkna medelvärdet för kriterierna låg, moderat samt hög kan ett 
exempel på en tidsprofil med en nivå 6 av BTP illustreras, se Figur 1. 
 

Exempel på nivå 6 av BTP
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Figur 1 Tidsprofil utifrån medelvärdesberäkningar av kriterierna för respektive subskala i S-ZTPI, 
exemplifierar en nivå 6 av BTP 

 
Förändring av tidsperspektiv och effekter av terapi 
Tidsperspektiv ses som en någorlunda stabil egenskap hos en människa, men det kan 
också påverkas genom livet beroende av personliga erfarenheter så som 
karriärutveckling, ekonomisk eller politisk instabilitet, erfarenheter av 
sinnesförändrande droger, trauman eller personlig framgång (Boniwell & Zimbardo, 
2004). Enligt Zimbardo och Boyd (2008) är tidsperspektiv inlärt och de menar att det 
därför också går att modifiera. I sin bok föreslår de olika interventioner en person kan 
göra för att förändra sitt tidsperspektiv till att bli mer balanserad. Boniwell och 
Zimbardo (2004) menar att kunskap och förståelse för tidsperspektiv kan vara ett 
användbart verktyg i terapier. En insikt i hur klienter tänker om dåtida, nutida och 
framtida erfarenheter kan vara hjälpande vid ett terapeutiskt utforskande. Många av 
de problem klienter upplever kan ha en del av sin förklaring i en tidsprofil som 
domineras av något perspektiv och därmed inte är balanserat (Boniwell & Zimbardo, 
2004). 
 
Sword, Zimbardo och Sword (2010) har utvecklat en terapi med ett temporalt fokus 
(Temporal Teraphy) för krigsveteraner med posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). 
Målet med terapin är att först fastställa tidens betydelse som en ovärderlig personlig 
resurs som inte kan förnyas och sedan undersöka klientens tidsprofil samt 
medvetandegöra klienten om denna för att sedan tillsammans arbeta för att utveckla 
en mer balanserad tidsprofil, vilket också för dessa krigsveteraner innebära ett 
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lyckligare och mer tillfredsställande liv. För 128 av de 130 krigsveteranerna som 
behandlats utifrån denna terapiform har resultaten varit mycket goda (Sword et al., 
2010). 
 
Förutom denna pilotstudie är det inte lätt att hitta forskning som berör terapi med 
fokus på tidsperspektiv. Det finns dock mycket forskning som tyder på att terapi har 
en positiv effekt på individer (Lambert & Ogles, 2004; Wampold, 2001) gällande 
bland annat ångest (Ingen, Freiheit & Vye, 2009; Lambert & Ogles, 2004; Wampold, 
2001) depression (Craigie & Nathan, 2009; Krampen, 1999; Lambert & Ogles, 2004; 
Wampold, 2001), förhoppningar om framtiden och problematiska beteenden (Weis & 
Ash, 2009) samt livskvalité (Crits-Cristoph et al., 2008). Dessa faktorer kan liknas 
vid de faktorer som tidigare nämnts där man funnit ett samband med en individs 
tidsperspektiv. Vad gäller effekter av terapi har forskning visat att skillnaderna är små 
för olika terapiinriktningar (Cuijpers, van Straten, Andersson & van Oppen, 2008; 
Lambert & Ogles, 2004; Nilsson, Svensson, Sandell & Clinton, 2007; Wampold, 
2001). Forskning kring skillnaden mellan effekten av terapi ledd av mindre erfarna 
terapeuter jämfört med mer erfarna terapeuter har visat på något varierande resultat 
(Atkins & Christensen, 2001) men det mesta tyder på att effekten är något större för 
erfarna terapeuter (Atkins & Christensen, 2001; Lambert & Ogles, 2004; Stein & 
Lambert, 1995). Vad gäller antal sessioner för att terapi ska ha effekt verkar det bero 
på vilken typ av problematik det gäller. För svårare problematik krävs fler antal 
sessioner. I de flesta fall krävs cirka 8-16 sessioner för att 50 % av klienterna ska ha 
fått en kliniskt signifikant förbättring. Den största effekten nås oftast under de första 
samtalen för att sedan plana ut något (Lambert & Ogles, 2004). 
 
Utifrån ovanstående forskning kan resonemang föras om att terapi skulle kunna ha en 
modifierande effekt på en individs tidsprofil. Dessa resonemang ligger till grund för 
föreliggande studie. Av forskningspersonerna i denna studie, vilka utgörs av de 
individer som ingick i Aplemark och Lindroos (2009) studie, har en del sedan den 
första mätningen gått i terapi. Dessa har antingen gått i psykodynamisk terapi (PDT) 
eller kognitiv beteendeterapi (KBT) från ett halvår upp till ett år hos studentterapeuter 
på Psykologmottagningen vid Umeå universitet eller vid andra mottagningar. 
Effekten av studentterapi på Psykologmottagningen har visat på medelstora 
förändringar i positiv riktning för bland annat självbild och vissa psykiatriska besvär 
mätt med SCL-90 (Sundin & Wiberg, 2002). I linje med den forskning som 
redovisats har ingen skillnad gjorts utifrån terapins inriktning eller längd i denna 
studie. Även om, som anges ovan, mycket tyder på att den terapeutiska effekten är 
något större i terapier ledda av erfarna terapeuter bedöms denna skillnad vara 
marginell. Det har därför heller inte gjorts någon skillnad utifrån om terapin letts av 
studentterapeuter eller yrkesverksamma terapeuter. Terapi definieras därför i denna 
studie som en enskild variabel innefattande PDT och KBT ledd av både 
studentterapeuter vid Psykologmottagningen och yrkesverksamma terapeuter vid 
andra mottagningar under ett halvår upp till ett år. 
 



 8

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om det skett en signifikant förändring av 
tidsprofilerna i terapigruppen (gått i terapi under det senaste året) respektive 
kontrollgruppen (inte gått i terapi under det senaste året) samt om tidsprofilerna i de 
båda grupperna förändrats mot en mer balanserad profil, det vill säga en högre nivå 
av BTP. Studiens huvudsakliga fokus ligger i att undersöka om denna förändring är 
större i gruppen som gått i terapi jämfört med kontrollgruppen. Studien ämnar med 
andra ord att undersöka individernas förändring av tidsprofil från det första till det 
andra mättillfället cirka ett år senare i terapigruppen respektive kontrollgruppen. 
Genom ett par intervjuer avser studien även att få fram exempel som kan öka 
förståelsen för vad i terapi som skulle kunna påverka en individs förändring av BTP. 
Detta ämnas undersökas utifrån följande frågeställningar: 
 

- Har terapigruppen respektive kontrollgruppen en signifikant förändring 
i sina tidsprofiler från det första till det andra mättillfället? 

 
- Har individernas tidsprofiler i terapigruppen förändrats mot en högre 

nivå av BTP från det första till det andra mättillfället? 
 

- Är i så fall denna förändring större med avseende på antal individer i 
terapigruppen jämfört med kontrollgruppen? 

 
- Finns det en överensstämmelse mellan en förändring i en individs 

tidsprofil och den enskilda individens upplevelser? 
 

- Verkar det ha funnits teman i terapins innehåll som berör individens 
tidsperspektiv? 

 
- Går det att se några mönster mellan terapins innehåll och en eventuell 

förändring av en individs BTP? 
 
Enligt författarens vetskap är detta ett område som än så länge är outforskat. Men 
utifrån tidigare förda resonemang om tidsperspektivs föränderlighet och terapis 
påverkan på människors liv och mående finns det orsak att utgå ifrån att terapi kan ha 
en positiv effekt på en individs nivå av BTP. Studien utgår därmed ifrån hypotesen att 
fler individer i terapigruppen kommer att ha fått en högre nivå av BTP i jämförelse 
med kontrollgruppen från det första till det andra mättillfället. Vad gäller den 
kvalitativa delen av denna studie föreligger inga hypoteser om förväntade resultat. 
Denna del kan snarare definieras som explorativ forskning med syfte att undersöka 
eventuella samband i enskilda fall som kan ge uppslag för framtida forskning.  
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Metod 
 
Denna studie ingår i projektet Time Perspective Project som drivs av Docent Maria 
Grazia Carelli, FD Britt Wiberg, Docent Marie Wiberg (Statistiska institutionen) samt 
Postdoktor Anna Sircova på Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi, 
Umeå universitet. Inom projektets ramar har tidigare examensarbeten skrivits varav 
Tidsperspektiv och tidsestimation vid ångest (Aplemark & Lindroos, 2009) är ett av 
dem. Föreliggande studie är en av tre studier som bygger på data från Aplemark och 
Lindroos studie. Trots att denna studie kan ses som en uppföljningsstudie på 
Aplemark och Lindroos studie, kommer resultaten inte att beröra de frågeställningar 
som besvarades i nämnda studie. Utöver data som insamlats av Aplemark och 
Lindroos vid det första mättillfället, har ny data samlats in vid ett andra mättillfälle i 
samarbete med författarna för de övriga två uppföljningsstudierna (Perä, 2010; 
Petersson, 2010). 
 
Deltagare 
Urvalet av deltagare till denna studie bestod av samtliga 41 forskningspersoner som 
ingick i Aplemark och Lindroos (2009) studie. Av dessa 41 personer fanns 
kontaktuppgifter till 38 vilket innebar att tre personer föll bort innan försök till 
kontakt tagits. Övriga personer kontaktades via telefon, men i två fall erhölls ingen 
kontakt trots upprepade försök. Sju av forskningspersonerna hade sedan sin 
medverkan i Aplemark och Lindroos studie flyttat till andra orter varför data från 
dessa inhämtades brevledes. Av resterande 29 personer uteblev en person på grund av 
inget svar då tid för mättillfället skulle bokas in. Ytterligare en person uteblev från sin 
inbokade tid på Psykologmottagningen och svarade inte heller vid upprepade försök 
till telefonkontakt. En tredje person bokade av sin tid och fick istället möjlighet att 
delta brevledes då ingen annan tid passade. Data från denna person inkom dock efter 
utsatt tidsgräns varför dessa uteslöts i analyserna av data. Av de ursprungliga 41 
forskningspersonerna erhölls således fullständiga data från 33 personer, 26 på 
Psykologmottagningen och sju via brev, vilket innebär ett bortfall på 19,5%. 
 
Av dessa 33 personer var 19 män och 14 kvinnor. Åldern låg mellan 20 och 42 år, 
med en medelålder på 27 år. Alla utom åtta personer studerade och alla utom två 
personer hade högskoleutbildning. Fyra av de 33 deltagarna hade barn och dessa 
bodde hemma. Av de 33 deltagarna tog tio av deltagarna läkemedel varav sju tog 
psykofarmaka. Sju av dessa tio personer hade tagit samma medicin vid första 
mätningen ett år tidigare. Resterande tre personer hade inte tagit någon medicin vid 
denna tidpunkt.  
 
Instrument 
En testmanual (Bilaga 1) samt en intervjuguide (Bilaga 2) utformades för 
datainsamlingen. Syftet med testmanualen var att samtliga forskningspersoner skulle 
få samma instruktioner vid ifyllande av formulären samt att personerna skulle få fylla 
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i formulären i samma ordning som vid första mätningen för att på så vis öka 
förutsättningarna för god reliabilitet. Intervjuguiden för den semistrukturerade 
intervjun utgjorde ett stöd för intervjuaren och innehöll några huvudfrågor att ställa 
till samtliga respondenter. Eftersom datainsamlingen skedde i samarbete med två 
andra studier samlades data in genom fler självskattningsinstrument än vad som 
längre fram redovisas i resultaten i denna studie. De instrument som användes vid 
datainsamling var i följande ordning Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory 
(S-ZTPI), Beck Depression Invetory (BDI-II), Beck Anxiety Inventory – Trait 
(BAIT), Time Awareness Test (TAW) samt ett formulär (Bilaga 3) med frågor 
rörande eventuell upplevelse av livsomvälvande händelser och genomgången terapi 
under det senaste året. För denna studie är endast S-ZTPI och frågeformuläret av 
intresse. För beskrivning av övriga instrument se Perä (2010) och Petersson (2010). 
 
Frågeformulär om livsomvälvande händelser och terapi 
Frågeformuläret utformades för att fånga upp om personerna genomgått terapi under 
det senaste året, vilken inriktning denna terapi hade haft, hur lång den varit samt om 
terapin hade avslutats i förtid. Frågeformuläret innehöll även en fråga om huruvida 
personen under det senaste året hade upplevt något som haft en livsomvälvande 
inverkan på personen. Frågeformuläret utformades för att fungera som ett typ av 
screeningsinstrument för att fånga upp genomgången terapi och eventuella större 
livsomvälvande händelser som enligt forskning kan ha en påverkan på individers 
tidsperspektiv (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 1999). 
 
Demografiska frågor 
Demografisk information så som kön, ålder, civilstånd, barn, utbildningsnivå och 
sysselsättning insamlades genom det försättsblad som inleder instrumentet S-ZTPI. 
 
S-ZTPI 
Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) (Carelli et al., in press) är 
en vidareutveckling av Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) (Zimbardo & 
Boyd, 1999). S-ZTPI (Carelli et al., in press) består av 64 påståenden (varav 56 
påståenden från ZTPI samt åtta nykonstruerade påståenden). I instrumentet ingår fyra 
subskalor från ZTPI (DN, DP, NF och NH) samt två nya skalor, framtid negativ (FN) 
och framtid positiv (FP). FN utgörs av de åtta nykonstruerade påståendena 
tillsammans med påstående 9 och 18 från den ursprungliga framtidsskalan (F) i ZTPI. 
FP består av de kvarvarande elva påståendena från F. Varje subskala består av 9 till 
15 påståenden som alla skattas på en femgradig likertskala: ”Stämmer inte alls”, 
”Stämmer inte särskilt bra”, ”Stämmer delvis/delvis inte”, ”Stämmer ganska bra” 
och ”Stämmer helt”. Fem av påståendena är vända vilket innebär att till exempel 
skattningen ”Stämmer helt” som motsvarar en 5:a på skattningsskalan, i dessa fall 
istället blir en 1:a vid poängsättningen. I ursprungsversionen av ZTPI (Zimbardo & 
Boyd, 1999) var reliabiliteten för de fem subskalorna hög med en Cronbach’s Alpha 
koefficient mellan .74 och .82. Test-retestreliabiliteten för 58 psykologistudenter över 
en fyraveckors period var marginellt lägre, mellan .70 och .80, för de fem 



 11

subskalorna. Framtid-negativ och Framtid-positiv uppmättes i Almer och Karlssons 
(2007) studie till en Cronbach’s Alpha på .63 och .75 respektive. Test-
retestreliabiliteten i ett urval av 30 deltagare för de sex subskalorna låg i Carelli et 
al.’s (in press) studie mellan .60 och .85. 
 
Procedur 
En pilotstudie av formuläret med frågor om livsomvälvande händelser och terapi 
genomfördes för att se hur personer besvarade frågorna. I pilotstudien ingick en man 
och tre kvinnor, varav två studenter och två förvärvsarbetande som valts utifrån 
tillgänglighet. Pilotstudien resulterade i några smärre ändringar av formuleringarna 
för att ytterligare förtydliga frågorna. Eftersom testmanualen följde tidigare studies 
testmanual (Aplemark & Lindroos, 2009) ansågs en pilotstudie av denna inte vara 
nödvändig. Intervjuguiden pilottestades på en studerande kvinna som genomgått 
terapi varpå frågorna omformulerades något. 
 
Tre testledare deltog i insamlandet av data. Forskningspersonerna kontaktades via 
telefon (Bilaga 4) för förfrågan om intresse att delta i studien. Ett brev med 
information om studien (Bilaga 5) skickades till de 29 personer som uttryckt intresse 
samt hade möjlighet att komma till Psykologmottagningen för datainsamling. Dessa 
kontaktades sedan på nytt via telefon (Bilaga 6) för att boka in en tid för 
datainsamling. Insamlingen av data utfördes individuellt av de tre testledarna. 
Testledaren träffade forskningspersonen i ett tyst rum på Psykologmottagningen. 
Personen ombads, utifrån testmanualen, att fylla i samtliga formulär. När formulären 
var ifyllda tillfrågades forskningspersonen om intresse att eventuellt delta i en 
intervju om detta skulle bli aktuellt. Forskningspersonen erbjöds även återkoppling på 
resultaten på självskattningsformulären. Längden för testtillfällena varierade mellan 
15-40 minuter. Till resterande sju personer, som flyttat till annan ort och således inte 
hade möjlighet att komma till Psykologmottagningen, skickades ett brev med 
samtliga självskattningsinstrument, frågeformuläret rörande det senaste året samt ett 
informationsbrev om studien (Bilaga 7). I brevet bifogades även samtyckesblankett 
för deltagande i studien, ett formulär för ifyllande av kontouppgifter samt ett 
förfrankerat returkuvert för återsändning av formulären och blanketterna.  
 
När all data samlats in genomfördes preliminära statistiska analyser för att få fram 
resultat till grund för val av intervjupersoner. Intervjupersonerna hade alla gått i terapi 
och valdes utifrån att de antingen hade fått en positiv förändring, en negativ 
förändring eller ingen förändring av nivå av BTP från det första till det andra 
mättillfället. Dessa kontaktades sedan via telefon för inbokning av intervju. 
Intervjupersonen som inte hade haft någon förändring av nivå av BTP avbokade 
intervjun. De övriga två semistrukturerade intervjuerna skedde på 
Psykologmottagningen i ett tyst rum och varade cirka 60 minuter, inklusive 
återkoppling.  Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades därefter med 
en tematisk innehållsanalys. Intervjumaterialet studerades och sorterades utifrån 
förutbestämda kategorier som utgick ifrån intervjuernas huvudfrågor. Innehållet i 
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varje kategori analyserades sedan för att finna likheter samt skillnader mellan de två 
intervjupersonernas utsagor för att ge en bredare förklaring till personernas 
förändring i BTP. 
 
Övriga personer som inte skulle intervjuas för någon av de tre studierna, meddelades 
via telefon att deras medverkan inte skulle behövas, men att erbjudande om 
återkoppling fanns kvar. Återkoppling erbjöds även till de sju personer där data 
insamlats brevledes. Vid dessa samtal inhämtades även information om huruvida 
personerna tagit någon medicin under det gångna året då denna fråga missats i 
datainsamlingen. Alla forskningspersoner tackades för sitt deltagande i studien samt 
erhöll ett deltagararvode á 95 kronor. Intervjupersonerna fick ytterligare 95 kronor för 
sitt deltagande vid intervjuerna. 
 
Databearbetning 
Deltagarna delades in i en terapigrupp med 17 deltagare som under det senaste året 
gått i terapi samt en kontrollgrupp med 16 deltagare som under det senaste året inte 
gått i terapi. Terapigruppen bestod av åtta män och nio kvinnor. Åldern i denna grupp 
låg mellan 21 och 42 år, med en medelålder på 28 år. Kontrollgruppen bestod av 11 
män och fem kvinnor. Åldern i gruppen låg mellan 20 och 35 år, med en medelålder 
på 26 år. Indelningen i terapigrupp respektive kontrollgrupp skedde utifrån 
deltagarnas svar på frågan angående genomgången terapi i frågeformuläret. Samtliga 
deltagare i terapigruppen hade gått i terapi från ett halvår upp till ett år. En av 
deltagarna avslutade terapin i förtid. För en närmare redogörelse över fördelning i 
terapigruppen utifrån terapiinriktning och terapimottagning se Tabell 1. Av de sju 
personer som tog psykofarmaka var sex i terapigruppen och en i kontrollgruppen. 
 

Tabell 1 Fördelning av individer i terapigruppen med avseende på terapiinriktning och 
terapimottagning 

   Terapiinriktning  

Terapimottagning KBT PDT KBT och PDT Vet ej 

Psykologmottagningen (PM) 4 7 1 0 

Annan mottagning 2 0 0 2 

PM samt annan mottaning 0 0 1 0 

Antal individer 6 7 2 2 

  
Innan några statistiska analyser genomfördes på rådata från självskattningsformulären 
kontrollerades data två gånger i samarbete med Perä och Petersson, författarna till de 
två tidigare nämnda studierna. Ett beroende t-test för upprepade mätningar utfördes 
separat i terapigruppen och kontrollgruppen för var och en av de sex subskalorna i S-
ZTPI för att se om det fanns en signifikant förändring i några av subskalorna i 
respektive grupp. Skillnaden mellan varje individs medelvärde i varje subskala från 
mättillfälle 1 till mättillfälle 2 räknades ut och jämfördes sedan på gruppnivå med ett 
oberoende t-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Därefter kodades samtliga deltagares resultat från skattningarna på S-ZTPI vid första 
och andra mättillfället om från ett medelvärde i varje enskild subskala till värdet 1 
eller 0 beroende på om medelvärdet för respektive subskala föll inom kriteriet för 
balans eller inte (för beskrivning av kriterier för balans för varje subskala, se under 
rubriken Balanserat tidsperspektiv ovan). Varje individ fick därigenom ett totalvärde 
på S-ZTPI på 0-6 för varje mättillfälle vilket representerade individens nivå av BTP. 
För respektive grupp räknades sedan antal personer i varje nivå av BTP vid 
mättillfälle ett och två för att se om någon förändring skett från det första till det 
andra mättillfället med avseende på nivå av BTP. Varje persons differens av nivå 
mellan mättillfälle ett och två räknades också ut. Därefter räknades antal inom varje 
nivå av differens inom de båda grupperna och jämfördes med varandra. Samtliga 
analyser genomfördes i dataprogrammet PASW Statistics 18. Intervjuerna 
analyserades med en tematisk innehållsanalys utifrån förutbestämda kategorier 
grundade i intervjuguiden.  
 
Etiska överväganden 
Projektet i vilket studien ingår har blivit godkänt av Regionala etikprövningsnämnden 
i Umeå (Dnr 09-218m 2009-1424-31). Allt deltagande i studien skedde på frivillig 
basis och deltagarna informerades om att de fick avbryta sitt deltagande i studien när 
som helst samt att deltagandet i studien var helt oberoende av den kliniska 
verksamheten på Psykologmottagningen. Deltagarna var samtliga över 18 år och blev 
alla blivit informerade om att resultaten behandlas konfidentiellt och avidentifierat. 
Deltagarna lämnade skriftligt samtycke. Återkoppling erbjöds samtliga.  
 
 

Resultat 
 
Resultat av S-ZTPI och frågeformuläret 
Resultaten av de beroende t-testen för upprepade mätningar för varje enskild subskala 
i S-ZTPI inom terapigruppen respektive kontrollgruppen visade inte på några 
signifikanta skillnader från det första till det andra mättillfället. Se Tabell 2 för 
medelvärden och standardavvikelser. 
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Tabell 2 Medelvärden och standardavvikelser för respektive subskala i S-ZTPI vid den första och 
andra mätningen för terapigruppen respektive kontrollgruppen 

  
Dåtid- 
negativ 

Dåtid- 
positiv 

Nutid-
fatalistik 

Nutid- 
hedonistisk 

Framtid-
negativ 

Framtid-
positiv 

Terapigrupp       

Mättillfälle 1 
3,04 

(SD=0,53) 
3,26 

(SD=0,74) 
2,24 

(SD=0,52) 
3,27 

(SD=0,56) 
2,83 

(SD=0,55) 
3,24 

(SD=0,47) 

Mättillfälle 2 
3,10 

(SD=0,72) 
3,30 

(SD=0,77) 
2,37 

(SD=0,58) 
3,25 

(SD=0,59) 
2,72 

(SD=0,54) 
3,21 

(SD=0,43) 
Kontrollgrupp       

Mättillfälle 1 
2,73 

(SD=0,83) 
3,60 

(SD=0,60) 
2,51 

(SD=0,54) 
3,28 

(SD=0,60) 
2,65 

(SD=0,59) 
3,41 

(SD=0,41) 

Mättillfälle 2 
2,83 

(SD=0,82) 
3,54 

(SD=0,68) 
2,45 

(SD=0,48) 
3,16 

(SD=0,49) 
2,71 

(SD=0,61) 
3,60 

(SD=0,34) 

 
De oberoende t-testen visade heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad 
gäller gruppernas totala förändring på gruppnivå med avseende på differensen för 
varje individ mellan mättillfälle ett och mättillfälle två för varje subskala. 
 
Beräkningarna av antal personer på de olika nivåerna av BTP visade att ingen av 
deltagarna låg på nivå 0 eller nivå 1 i någon av grupperna vid något av mättillfällena 
(se Tabell 3). Vad gäller övriga beräkningar sammanfattas dessa deskriptivt i text och 
åskådliggörs i Tabell 3-6 nedan. 
 

Tabell 3 Fördelning bland deltagare i de båda grupperna vid mättillfälle 1 och mättillfälle 2 vad gäller 
nivå av BTP 

 
Samtliga deltagare låg på en nivå mellan 2 och 6. I terapigruppen låg tio personer 
under nivå 4 vid första mätningen, fyra låg på nivå 4 och tre personer låg över nivå 4 
(n=17). Vid andra mätningen ett år senare låg åtta personer under nivå 4, fem på nivå 
4 och fyra låg över nivå 4 (n=17). I kontrollgruppen låg sex personer under nivå 4 vid 
första mätningen, fyra personer på nivå 4 och sex personer över nivå 4 (n=16). Vid 
andra mätningen låg sju personer under nivå 4, fyra personer på nivå 4 och fem 
personer över nivå 4 (n=16).  
 

 Terapigrupp Kontrollgrupp 
Nivåer av BTP Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 2 4 3 6 

3 8 4 3 1 

4 4 5 4 4 

5 2 3 3 3 

6 1 1 3 2 

Antal individer 17 17 16 16 
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Tabell 4 Fördelning bland deltagare i de båda grupperna vad gäller skillnad i nivå av BTP från 
mättillfälle 1 till mättillfälle 2 

 
Vid beräkningar av differensen vad gäller nivå av BTP från det första till det andra 
mättillfället framkom att samtliga individers skillnader hamnade inom spannet –2 till 
+3 nivåer av BTP. I kontrollgruppen hade sju individers BTP försämrats, sju 
individer hade en oförändrad BTP och två individer hade vid andra mättillfället 
förbättrat sitt BTP (n=16). I terapigruppen fanns det sex individer vars nivå av BTP 
hade försämrats (se Tabell 4), fem individer med oförändrat BTP och sex individer 
med ett förbättrat BTP (n=17). För en fullständig redovisning av terapigruppens 
individers förändring av nivå av BTP se Tabell 5 nedan. 
 

Tabell 5 Terapigruppens individers förändring i nivå av BTP från mättillfälle 1 till mättillfälle 2 samt 
förändringens riktning 

Nivå av BTP Antal personer 

Från nivå 2 till nivå 2 1 

Från nivå 2 till nivå 3 1 

Från nivå 3 till nivå 2 3 

Från nivå 3 till nivå 3 1 

Från nivå 3 till nivå 4 2 

Från nivå 3 till nivå 5 1 

Från nivå 3 till nivå 6 1 

Från nivå 4 till nivå 3 1 

Från nivå 4 till nivå 4 2 

Från nivå 4 till nivå 5 1 

Från nivå 5 till nivå 3 1 

Från nivå 5 till nivå 5 1 

Från nivå 6 till nivå 4 1 

Antal individer 17 

 
Av de sex individer i terapigruppen vars BTP förbättrats hade fem av dessa angett att 
något under det senaste året hade haft en livsomvälvande inverkan av positiv art på 
dem (se Tabell 6). Av dessa fem angav två terapi som svar på vad detta något varit. 
  

Skillnad i nivå av BTP Terapigrupp Kontrollgrupp 

-2 2 3 

-1 4 4 

0 5 7 

1 4 0 

2 1 2 

3 1 0 

Antal individer 17 16 
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Tabell 6 Fördelning av deltagarna i terapi- respektive kontrollgruppen med avseende på förändring i 
nivå av BTP från mättillfälle 1till mättillfälle 2 samt upplevelse av livsomvälvande händelse under 
denna period 

 
21 personer uppgav att något under det senaste året hade haft en livsomvälvande 
inverkan på dem. Av tabellen ovan framgår att 17 personer angett att något under det 
senaste året hade haft en positiv livsomvälvande inverkan på dem, fem personer 
angav att något hade haft en negativ inverkan på dem och tolv personer angav att 
inget hade hänt det senaste året som hade haft en livsomvälvande inverkan på dem. 
Detta blir totalt 34 personer och förklaras av att en person angav både negativa och 
positiva händelser. 
 
Bland personer som tog medicin fanns inget samband i förändring av BTP, vare sig 
gällande psykofarmaka eller gällande andra läkemedel.  
 
 
Resultat av intervjuerna 
Två intervjuer genomfördes, en med en 35-årig man och en med en 24-årig kvinna. 
Resultaten av intervjuerna presenteras med fiktiva namn och med utgångspunkt i 
kategorierna Dåtid, Nutid, Framtid samt Upplevelse av terapin och dess effekter.  
 
Intervjuperson 1- Erik 
Erik hade påbörjat en två terminer lång PDT på Psykologmottagningen som vid det 
andra mättillfället ännu inte var avslutad. Han hade några enstaka samtal kvar på sin 
terapi. Erik tog inga mediciner och hade angett en negativ livsomvälvande händelse 
som handlade om en relation till en person som hade börjat glida ifrån honom. Från 
det första till det andra mättillfället hade Erik gått från en nivå 3 av BTP till en nivå 2. 
Denna skillnad ligger i subskalan Dåtid-positiv som har gått från 4,11 som ligger på 
en balanserad nivå till att hamna på 3,33 som ligger nedanför 3,51 vilket utgör 
gränsvärdet för denna skala på (se Figur 2). I Figur 2 framgår att även andra skalor 
har haft en negativ utveckling. Dåtid-negativ och Nutid-fatalistisk låg vid den första 
mätningen utanför det övre kriteriet på 2,49 och har vid det andra mättillfället ökade 
medelvärden (från 3,40 till 4,10 respektive från 2,67 till 3,56).  

  
Livsomvälvande händelse 

   Högre nivå av BTP    Lägre nivå av BTP  Oförändrad nivå av BTP 

Terapi Kontroll Terapi Kontroll Terapi Kontroll 

Positiv händelse 5 1 4 3 2 2 

Negativ händelse 0 1 1 2 1 1 

Ingen händelse 1 0 1 2 2 5 

Antal individer 6 2 6 7 5 8 
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Figur 2 Resultat för skattningarna av S-ZTPI vid mättillfälle 1och mättillfälle 2 för Intervjuperson 1 

 
Dåtid, nutid och framtid. Enligt Erik har fokus i de terapeutiska samtalen legat på att 
tala om nutiden och dåtiden, med en något större tonvikt på nutiden. Framtiden har 
inte berörts mycket alls i samtalen. Fokus på nutiden har enligt Erik i stort utgjorts av 
samtal kring Eriks studiesituation samt vissa relationer och hur detta påverkar Erik. 
Utifrån detta har sedan dåtiden lyfts fram som ett försök till att förstå varför nutiden 
ser ut som den gör. Erik uttrycker att samtalen främst har handlat om att bilda sig en 
uppfattning om hur hans situation ser ut i nutiden och se vad det kan ha uppkommit 
av mer än vad han ska göra åt det. När Erik talar om sin nutid framgår det att 
framförallt situationen med studierna är något som han upplever att han inte har 
kontroll över.  
 

Jag gör lite grann kopplingen att plugga till att vara internerad mer eller mindre. Jag 
är förvisso här frivilligt, men jag styr ju inte själv över i vilken omfattning saker ska 
göras eller när de ska göras, utan det är ju hela tiden den här pressen att prestera 
kanske till en viss nivå. 

 
Erik berättar också att studierna har begränsat honom vad gäller handlingsfrihet på så 
sätt att han inte kan göra samma saker som han gjorde förut. Han säger dock att det 
under de senaste månaderna har börjat kännas bättre vilket han förklarar med att han 
snart är färdig med studierna och att han då kommer att få igång livet igen.  
 
Upplevelse av terapin och dess effekter. Erik säger sig inte uppleva att det har blivit 
någon skillnad i hans inställning till sin dåtid, nutid och framtid till följd av terapin, 
men hans upplevelser av nuet har blivit mer medvetna för honom sedan han började 
terapi. Han säger att han känner sig starkare idag och något mer hoppfull inför 
framtiden, men det är inget som han upplever som ett resultat av de terapeutiska 
samtalen. Erik förklarar detta istället med att det har att göra med hans nuvarande 
situation.  
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Men samtalet har ju inte i sig haft den inverkan på faktum, jag sitter där jag sitter, 
livet är som det är, jag kan inte göra så mycket åt det. Men det är det som är nu då, 
att jag börjar känna att nu kan jag se målsnöret, snart kan jag återgå i samma spår 
igen och kanske få bestämma själv lite mer i alla fall. 

 
Däremot berättar Erik att han upplever att terapin varit positiv på så sätt att den hjälpt 
honom att katalogisera sina känslor och erfarenheter vilket gjort det mer gripbart och 
förståeligt för honom. Trots att han inte kan göra något åt vissa saker så säger Erik att 
det känns bättre bara av att ha fått ord på det. Erik är i stort sett nöjd med sin terapi, 
men säger också att han tycker att det ibland kan ha blivit lite hackigt, att det inte 
alltid blivit en följd i samtalen utan att de har kunnat beröra lite olika områden och 
hoppa kronologiskt. Erik kan inte nämna något som han anser att terapeuten hade 
kunnat göra annorlunda, utan förklarar det med att Erik i början av ett samtal inte 
kommit ihåg de tankar han fick efter det förra samtalet samt att det ofta tagit ett tag 
för honom att komma igång. 
 
Intervjuperson 2 – Lisa 
Lisa hade gått två terminer PDT på Psykologmottagningen som avslutats cirka fyra 
månader innan det andra mättillfället. Lisa tog inga mediciner och hade angett tre 
positiva livsomvälvande händelser där terapi nämndes först. De övriga två var 
antagning till en utbildning samt en ny välfungerande relation. Lisas BTP hade gått 
från en nivå 3 vid det första mättillfället till en nivå 6 vid det andra mättillfället. 
Denna förändring har skett i subskalorna Dåtid-negativ (från 3,00 till 2,20), Dåtid-
positiv (från 3,22 till 4,22) och Framtid-negativ (från 3,20 till 1,80) som illustreras i 
Figur 3. De övriga subskalorna var i stort oförändrade från det första till det andra 
mättillfället.  
 

Figur 3 Resultat för skattningarna av S-ZTPI vid mättillfälle 1 och mättillfälle 2 för Intervjuperson 2 
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Dåtid, nutid och framtid. Även enligt Lisa har fokus i de terapeutiska samtalen legat 
på nutiden och dåtiden och samtalen rörde främst hennes självbild och hennes 
relationer. Lisa berättar att fokus på dåtiden inte handlade så mycket om att gå 
tillbaka och prata specifikt om hennes barndom utan snarare att hon kunde hitta 
liknande exempel i hennes förflutna på det som de pratade om i hennes nutid. 
Framtiden säger Lisa inte att de fokuserade så mycket på, men däremot säger hon att 
det kom upp mer mot slutet av terapin då hon blev mer optimistiskt inställd till sin 
framtid.  
 

Och då vet jag att vi kom in på att prata om framtiden för jag vet att jag gav uttryck 
för att det är jättejobbigt att jag har brutit med den här personen, men jag vet ju att 
det innebär att jag har möjlighet att träffa någon som faktiskt vill vara med mig på 
det sättet som jag söker. Så jag var så otroligt optimistisk kring att det här är inte 
förstörande för mig det här är möjliggörande för att jag ska kunna ha den typen av 
relation till exempel. 

 
Av Lisas utsagor framgår det att framtiden även berördes i samtalen på ett negativt 
sätt. Lisa berättar om en oro i relationer och en rädsla för att bli lämnad som hon har 
kopplat samman med hennes tidigare erfarenheter av relationer. Lisa berättar också 
att hennes självbild och värde innan hon började i terapi var starkt sammankopplad 
med den relation hon var i. Detta innebar för Lisa att om relationen försvann så 
förlorade hon också sitt värde.  
 

Ja, alltså den här känslan för att bli övergiven och alltså rädsla för att bli lämnad. 
Jag vet att jag pratade väldigt mycket om relationer och jag hade, mitt värde låg i 
mina relationer och inte i mig och då var väl det som vi återkopplade det till, det här 
med känsla igen. 

 
Upplevelse av terapin och dess effekter. Genom terapin säger Lisa att hon fick insikt i 
att hon tidigare har skapat väldigt hårda sanningar om sig själv och sin omgivning. 
Detta var något de ofta återkom till i terapin ur olika perspektiv och också något som 
de kopplade ihop med Lisas oro och rädsla i relationer. 
 

Jag minns att jag vart så fascinerad när jag fick syn på det och kunde faktiskt så här: 
Nä men nu gör jag en tolkning som egentligen inte är mera sann än någon annan 
tolkning, jag har faktiskt ett alternativ här. 

 
Lisa säger att hon genom terapin har fått en större förståelse för hennes eget och 
hennes omgivnings agerande samt att hennes tidigare tolkningar varit färgade av 
hennes egen syn på sig själv. Hon säger sig också uppleva att hennes rädsla för att bli 
övergiven i relationer har minskat, dels på grund av att hon inser att ett bråk inte 
behöver betyda att hon ska bli övergiven men också för att hon känner en trygghet i 
att om hon blev lämnad så skulle hon klara av det. Detta med hur man kan tolka 
situationer är något som Lisa berättar att de har jobbat med i terapin. Hennes terapeut 
kunde ifrågasätta om Lisa upprepade sig och fråga vart hon ville komma med vissa 
saker vilket Lisa säger att hon uppskattade då hon upplevde att det behövdes lite 
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ramar för att det inte skulle bli för spretigt åt alla håll. När Lisa pratar om den person 
hon var innan terapin framgår det att hon upplever en stor skillnad mot den hon är 
idag.  
 

Och det känner jag med den här terapin, ja men lite att jag kan känna mig 
främmande för mig själv i den situationen jag var i för att nu så ligger det så otroligt 
långt borta. Men jag kan också liksom titta tillbaka på terapin och verkligen vara 
glad över att jag var i, också en sån här sak att jag har en mycket större tendens till 
att klappa mig själv på axeln så här och säga bra jobbat. 

 
Lisa berättar också att hon idag tycker mer om sig själv, hon är mer stabil, hon har en 
större tilltro till sin förmåga, hon har en mer tolerant och mer ömsint syn på sin familj 
och när hon tänker tillbaka på sitt förflutna så är det inte med samma känsla av att ha 
blivit oförrättad och orättvist behandlad som hon tidigare haft. Lisa säger också att 
hon har fått en mer realistisk syn på sin framtid. Förut berättar hon att framtiden var 
som en flykt, ett hopp om att det måste bli bättre, medan framtiden idag är mer 
förankrad i hennes nutid. Lisa säger sig vara väldigt nöjd med sin terapi och nämner 
inget hon saknat. 

Diskussion 
 
Balanserat tidsperspektiv och terapi 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om individer som gått i terapi har 
fått en mer balanserad tidsprofil jämfört med personer som inte gått i terapi med 
avseende på nivå av BTP. Studien utgick ifrån hypotesen att fler individer som gått i 
terapi bör få en högre nivå av BTP, från det första till det andra mättillfället cirka ett 
år senare, än individer i en kontrollgrupp. För att undersöka om det har skett en 
signifikant förändring i terapigruppen respektive kontrollgruppen i någon av de sex 
subskalorna i S-ZTPI genomfördes beroende t-test för upprepade mätningar. 
Resultaten visar att det inom grupperna inte har skett någon signifikant förändring 
från det första till det andra mättillfället vad gäller de enskilda subskalornas 
medelvärde. Ett oberoende t-test genomfördes också för att se om det fanns någon 
signifikant skillnad mellan terapigruppen och kontrollgruppen vad gäller differens av 
medelvärde från det första till det andra mättillfället, men även här var resultaten 
negativa. Risken finns dock att individernas enskilda resultat, som för några kan vara 
positiva och för andra negativ, från det första till det andra mättillfället tar ut varandra 
varför slutsatser är svåra att dra av detta resultat. Vad gäller frågan om individerna i 
terapigruppen har fått en högre nivå av BTP i jämförelse med kontrollgruppen är 
detta svårare att besvara. Eftersom nivå av BTP endast utgörs av att kriteriet för 
respektive av de sex subskalorna uppfylls eller inte är det svårt att statistiskt beräkna 
om det har skett en signifikant förändring av nivå av BTP från mättillfälle ett till 
mättillfälle två. Om signifikanta medelvärdesskillnader hade framkommit i de sex 
subskalorna skulle detta ha kunnat tolkas som att även nivå av BTP hade förändrats. 
Förändringar av nivå av BTP är dock inte synonymt med signifikanta förändringar av 
medelvärde varför en sådan tolkning inte kan göras utan att samtidigt ta hänsyn till de 
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kriterier för BTP som gäller för respektive subskala. Detta innebär därför också att ett 
negativt resultat vad gäller signifikanta förändringar i subskalorna inte automatiskt 
innebär att ej heller nivå av BTP har förändrats. Hypotetiskt skulle ett flertal individer 
kunnat ligga just på gränsen inom kriteriet för BTP på en subskala vid första 
mättillfället, för att sedan hamna just utanför kriteriet för skalan vid andra mättillfället 
utan att förändringen varit tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant för skalan. 
Utifrån dessa resonemang undersöktes därför data även deskriptivt med fokus på 
förändring av nivå i BTP. Dessa resultat visade att det i terapigruppen fanns färre 
personer som hade fått en försämrad BTP respektive fler personer som hade fått en 
förbättrad BTP från det första till det andra mättillfället jämfört med i 
kontrollgruppen. Det var även färre personer i terapigruppen som hade en oförändrad 
BTP jämfört med i kontrollgruppen. Skillnaden var störst gällande en positiv 
förändring av BTP där sex individer i terapigruppen och endast två personer i 
kontrollgruppen hade fått en högre nivå av BTP. Detta visar på tendenser att 
individerna i terapigruppen har haft en generellt mer positiv utveckling mot en högre 
nivå av BTP sedan den första mätningen, men då detta begrepp är svårt att statistiskt 
beräkna kan detta inte understödjas av signifikanta resultat.  
 
Balanserat tidsperspektiv och livsomvälvande händelser 
Av resultaten från frågeformuläret framgår dock att av dessa åtta individer med en 
positiv utveckling angav fem individer i terapigruppen och en individ i 
kontrollgruppen att något under det senaste året hade haft en livsomvälvande 
inverkan av positiv art på dem. Samtliga fem av de personer som angav negativa 
livsomvälvande händelser hade antingen fått en försämrad BTP alternativt en 
oförändrad BTP från den första till den andra mätningen. Enligt Boniwell & 
Zimbardo (2004) kan personliga erfarenheter och händelser i livet påverka en individs 
tidsperspektiv. Det kan därför diskuteras om det är dessa livsomvälvande händelser 
som utgör förklaringen till individernas utveckling gällande nivå av BTP. Två av de 
fem personer med positiva händelser som gått i terapi hade dock angett terapin som 
en av de händelser som haft en livsomvälvande inverkan på dem. Av de totalt 13 
personerna som hade fått en negativ förändring av sin balanserade tidsprofil (sex i 
terapigruppen och sju i kontrollgruppen) angav sju personer positiva livsomvälvande 
händelser under det senaste året. Även bland de vars BTP inte hade förändrats sedan 
det första mättillfället hade fyra av tolv personer angett positiva händelser och två 
hade angett negativa. Resultaten är med andra ord spridda. Utan en grundligare 
undersökning av vad de livsomvälvande händelserna har inneburit för varje enskild 
individ är det svårt att få en klarhet i dessa resultat. En sådan undersökning ligger 
dock utanför syftet med denna studie. Dessa resultat är för inkonsekventa för att en 
slutsats ska kunna dras om de angivna livsomvälvande händelsernas möjliga 
påverkan på individernas tidsprofiler.  
 
Innehåll i terapi 
Denna studie syftade även att genom enstaka intervjuer undersöka om eventuella 
förändringar i tidsprofilerna hos individerna i terapigruppen skulle kunna förklaras 



 22

utifrån det innehåll som berörts i de terapeutiska samtalen. Zimbardo och Boyd 
(2008) lägger fram förslag på vad en person kan göra för att få ett mer balanserat 
tidsperspektiv. De tar bland annat upp att de individer som är väldigt 
framtidsfokuserade bör försöka göra färre saker och medvetet fatta beslut om vad 
som måste göras och inte, med målet att minska sina åtaganden och engagemang. De 
individer som har ett starkt hedonistiskt nutidsperspektiv behöver kunna motstå 
frestelser och försöka fokusera den energi de lägger på sin nutid till att innefatta även 
sin framtid. När det gäller individer med en negativ inställning till sitt förflutna menar 
Zimbardo och Boyd att det är viktigt att se över sina tidigare minnen och försöka 
rekonstruera dem och finna eventuella positiva aspekter i dem. Här verkar det dock 
som att Zimbardo och Boyd menar att det främst handlar om att försöka förändra sina 
minnen av det förflutna och påminna sig själv om att minnen är sköra och opålitliga. 
Med tanke på att en individs tidsperspektiv utgörs av personens inställning till sin 
dåtid, nutid och framtid kan det diskuteras om inte en terapi som fokuserar på att 
förändra individens inställning till det som hänt i det förflutna, snarare än minnena i 
sig, kan få en minst lika god effekt. Istället för att diskvalificera minnen kan fokus 
läggas på att acceptera dem och ifrågasätta vilken mening och betydelse individen ger 
dem. Sword et al. (2010) menar att genom att planera för och jobba med att öka ett 
positivt framtidsperspektiv så kommer även en individs dåtids- och nutidsperspektiv 
att påverkas. I deras arbete med krigsveteraner som lider av PTSD har resultat visat 
att dessa personer ofta har fastnat i en fatalistisk nutid och ett negativt förflutet som i 
sin tur lett till en negativ inställning mot framtiden. De upplever framtiden som något 
att oroa sig för då framtiden ses som en oupphörlig fortsättning på dåtiden. Dessa 
personer behöver bli medvetna om att varje val samtidigt innebär ett passivt val. Om 
personen väljer att vara fast i en negativ dåtid så väljer också personen passivt att 
undvika en positiv framtid (Sword et al, 2010).  
 
Erik och Lisas terapier 
Erik och Lisa utgör två exempel på individer som gått i terapi och som har fått en 
försämrad respektive förbättrad BTP från det första till det andra mättillfället. Eriks 
försämrade nivå av BTP utgjordes av subskalan Dåtid-positiv. Utifrån resultaten för 
intervjun verkar detta inte vara något som Erik själv har upplevt som en förändring 
till följd av intervjun. Eriks skattningar på skalorna Dåtid-negativ och Nutid-
fatalistisk har båda blivit högre vid den andra mätningen jämfört med den första 
mätningen. Nutid-fatalistisk är också den subskala av de sex som haft den största 
förändringen från det första till det andra mättillfället med en försämring av 
medelvärdet med 0,89 poäng. Erik uttrycker själv ingen upplevd skillnad sedan innan 
han påbörjade terapin, men uppger att det har blivit tydligare för honom hur hans 
upplevelser av nuet ser ut. En större medvetenhet om sin situation skulle kunna 
tänkas ge utslag i ett mätinstrument som S-ZTPI då det som tidigare nämnts syftar att 
fånga upp en persons inställning till sitt tidsperspektiv. Erik uttrycker att terapin 
främst har handlat om hans nutid och dåtid. Fokus verkar ha legat på att få en 
förståelse för varför det idag ser ut som det gör för Erik utifrån vad han har med sig 
för erfarenheter.  
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Lisa har däremot fått en förbättrad nivå av BTP som utgjordes av subskalorna Dåtid-
negativ, Dåtid-positiv och Framtid-negativ. Lisa har vid andra mättillfället den högsta 
nivån av BTP och säger också själv att hon upplever en förändring som går i enlighet 
med resultaten på S-ZTPI. Lisa nämner många positiva aspekter till följd av terapin 
(till exempel: tycker mer om sig själv, större tilltro till sin förmåga och bättre relation 
till sin familj) som kan liknas vid tidigare presenterade resultat som i forskning har 
visats ha ett samband med ett balanserat tidsperspektiv (se till exempel Boniwell, 
2005; Boniwell et al. 2010; Drake et al. 2008; Sircova & Mitina, in press). Även Lisa 
säger att hennes terapi främst handlade om hennes nutid och dåtid, men Lisa tar även 
upp exempel som kan tolkas som att hon i terapin också pratade om hennes framtid. 
Dessa exempel utgörs främst av den rädsla som hon har haft i relationer med 
avseende på att bli lämnad och övergiven. Detta kan tolkas som en rädsla för 
framtiden och överensstämmer med tidigare forskning som menar att individer kan 
känna både rädsla och oro inför sin framtid som kan leda till osäkerhet och en 
förväntan om att negativa saker ska inträffa (Carelli, Wiberg & Wiberg, in press) En 
negativ inställning som också kan påverka individernas beteende och mående 
(MacLeod & Byrne, 1996; Zaleski, 2005). Enligt Lisa har fokus i terapin varit på 
hennes självbild. Ett sådant fokus kan se olika ut från olika terapier, men i Lisas fall 
verkar det främst ha utgjorts av att ifrågasätta hennes upplevelser och de hårda 
sanningar som hon skapat om sig själv och sin omgivning. Det handlade för Lisa med 
andra ord inte bara om att det förflutna använts som en förklaringsmodell för varför 
det ser ut som det gör för henne idag, utan hon verkar även ha jobbat i terapin med att 
ändra sin inställning till sitt förflutna. Som nämnts i resultaten så förknippades Lisas 
självbild starkt med hennes relationer vilket också var något som framkom och 
bearbetades i terapin. I och med att Lisa har blivit tryggare och känner sig mer stabil 
efter terapin så har även hennes rädsla för att förlora en relation minskat.  
 
Både Lisa och Erik uttrycker att de är positivt inställda till sin terapi, även om Lisa 
uttrycker detta starkare. Skillnaden i deras terapier tycks framförallt ligga i hur de har 
arbetat med sina inställningar till sin dåtid, nutid och framtid. I Lisas terapi verkar ett 
stort fokus ha legat på att ifrågasätta hennes upplevelser och ändra sin inställning till 
dem, medan det i Eriks fall inte verkar ha funnits något sådant inslag i terapin. Erik 
sade själv att terapin inte skulle kunna ändra hans situation utan att livet är som det 
är. Det kan spekuleras kring om detta avspeglar en inställning som även har präglat 
de terapeutiska samtalen. Oavsett vilket så framkommer ingenting i intervjun som 
antyder att de terapeutiska samtalen i Eriks terapi har handlat om att försöka förändra 
hans inställning till den situation som han befinner sig i, vilket kanske hade kunnat 
påverka Eriks upplevelse av och inställning till sin nuvarande situation. Erik har 
istället blivit mer medveten om att han, som han uttrycker det, inte kan påverka sin 
situation särskilt mycket och att detta är ett problem för honom. Detta skulle kunna 
förklara varför Nutid-fatalistisk är den skala som har försämrats mest från det första 
till det andra mättillfället. En annan skillnad mellan Lisas och Eriks terapier är att 
Lisa verkar uppleva att det funnits fler ramar och terapin verkar utifrån hennes 
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beskrivningar ha varit fokuserad på att föra samtalen och Lisas utveckling framåt. 
Erik beskriver sin terapi som mer hattig, men säger själv att detta inte är något som 
terapeuten hade kunnat påverka. Erik hade vid intervjun ännu inte avslutat sin terapi 
till skillnad från Lisa som avslutat sin terapi cirka fyra månader innan det andra 
mättillfället. Även om Erik endast hade några enstaka samtal kvar av sin terapi är det 
omöjligt att säga om hans upplevelse av terapin och dess effekter varit en annan om 
han tillfrågats efter att terapin avslutats. Detta motsäger dock inte att det verkar ha 
funnits skillnader i vad Eriks och Lisas terapier har innehållit och att dessa skillnader 
skulle kunna vara en del i förklaringen till deras olika resultat vad gäller nivå av BTP 
vid andra mättillfället. 
 
Slutsatser av de kvantitativa och kvalitativa resultaten 
Resultaten av terapigruppens och kontrollgruppens skattningar i S-ZTPI vid det första 
och det andra mättillfället visar att fler individer i terapigruppen har haft en 
förändring mot en högre nivå av BTP i jämförelse med individerna i kontrollgruppen. 
Trots bristen på signifikanta resultat visar detta på tendenser som stärker antagandet 
att terapi kan påverka en persons tidsprofil. Samtidigt visar resultaten också att lika 
många individer i terapigruppen har fått en lägre nivå av BTP efter genomgången 
terapi samt att det inom grupperna inte finns några signifikanta skillnader i de olika 
subskalorna som utgör BTP. Med avseende på detta kan det tänkas att de resultat som 
framkommit i denna studie endast är slumpmässiga och beror på tillfälligheter snarare 
än samband mellan terapi och förändring av BTP. Zimbardo och Boyd (2008) samt 
Sword et al. (2010) hävdar att terapi med ett temporalt fokus kan påverka individers 
tidsperspektiv. De terapier som individerna i terapigruppen har genomgått har varit 
varierade och det är omöjligt att uttala sig om vilka, om några, som kan ha haft med 
ett temporalt fokus i terapin. Forskning har också visat att inte alla terapier leder till 
positiva effekter för klienterna och att cirka 5-10 % av alla terapier dessutom kan 
förvärra klienternas problematik (Lambert & Ogles, 2004). Detta kan tänkas förklara 
de varierande resultaten på S-ZTPI. Av de två intervjuer som har genomförts har 
dock skillnader framkommit där Lisas terapi verkar ha haft större likheter med den 
temporala terapi som Sword et al. har utvecklat, i jämförelse med Eriks terapi där 
detta fokus inte verkar ha förekommit. Lisas tidsprofil har också blivit mer balanserad 
vilket målet är vid en temporal terapi. Även om detta bara är exempel på två terapier, 
utgör resultaten indikationer för att det finns aspekter i terapi och terapeutiska samtal 
som kan påverka en individs nivå av BTP.  
 
Implikationer av resultaten 
Denna studie har genom sammanfattning av tidigare forskning samt genom de 
resultat som framkommit funnit stöd för att tidsperspektiv är ett psykologiskt begrepp 
som har en betydande påverkan på människors beteende och välmående samt 
tendenser som kan tyda på att individers tidsperspektiv kan förändras genom bland 
annat terapi. Detta är kunskap som kan bidra till att öka förståelsen för varför 
människor beter sig och mår som de gör och kan ge nya ingångar till hur man kan 
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jobba kliniskt med att hjälpa människor att hitta en större balans i sina tidsperspektiv 
och därmed hjälpa dem att må bättre. Boniwell och Zimbardo (2004) menar att en 
person genom att utforska sin inställning till sin dåtid, nutid och framtid kan hitta 
kopplingarna mellan dessa och få en känsla av kontinuitet och balans. Detta i sin tur 
kan främja en känsla av engagemang i livet vilket en del menar har en positiv 
inverkan på ett gott åldrande (Boniwell & Zimbardo, 2004). Det finns många likheter 
mellan de resonemang som presenterats kring tidsperspektiv och begreppet KASAM 
(Känsla av sammanhang) som myntades av Antonovsky (1991) och som forskning 
också har visat har samband med bland annat välmående (Togari, Yamazaki, 
Takayama, Yamaki & Nakayama, 2008). Att öka en individs KASAM och BTP 
handlar i båda fallen om att förändra individens inställning till sitt liv och förstärka de 
hälsosamma aspekter som redan finns.  
 
I terapier där fokus ligger på att hitta förklaringar till varför klientens situation ser ut 
som den gör finns det risk att arbete med personens inställning till det som har skett 
och det som kommer att ske hamnar i skymundan. Risken finns även att det i terapier, 
som fokuserar för mycket på att klienten till exempel ska gå emot sina känslor och 
tankar och ändra ett beteende, glöms bort att utforska hur individen ser på sin dåtid, 
nutid och framtid. Eftersom tidsperspektiv, som tidigare nämnts, påverkar människor 
på en omedveten nivå riskerar ett outforskat tidsperspektiv att försvåra tillämpningen 
av ett, för individen, nytt beteende. Tidsperspektiv kan därför ses som ett viktigt 
begrepp att ta hänsyn till i kliniska verksamheter. Av forskning har framgått att det ej 
finns några större skillnader vad gäller effekter av olika terapeutiska inriktningar 
(Cuijpers et al. 2008; Lambert & Ogles, 2004; Nilsson et al. 2007; Wampold, 2001), 
men då tidsperspektiv är ett så pass nytt begrepp har, till författarens vetskap, ingen 
forskning som jämför olika terapier med avseende på grad av temporalt fokus i 
terapierna utförts. Utifrån de två intervjuer presenterade i denna studie kan det 
spekuleras i huruvida ett temporalt fokus med målet att nå en mer balanserad 
tidsprofil skulle kunna vara en aspekt i terapi som påverkar utfallet. Även om både 
Zimbardo och Boyd (2008) och Sword et al. (2010) hävdar att ett temporalt fokus kan 
ge goda terapeutiska effekter är det oklart exakt hur en sådan terapi ska bedrivas. 
Sword et al. tar upp vad man bör jobba med i en terapi för att förändra en individs 
tidsperspektiv mot att bli mer balanserat, men det nämns ingenting om hur man bör 
jobba med detta. Frågan är om det kräver nya tekniker eller om det mer handlar om 
att använda de terapeutiska tekniker som redan finns, men med ett temporalt fokus. 
 
Framtida forskning 
Denna studie kan ses som en av de första som undersökt sambandet mellan ett 
balanserat tidsperspektiv och terapi. Det finns med andra ord stora luckor inom detta 
fält, varför mer forskning behövs innan starkare slutsatser kan dras om det samband 
som framkommit i denna studie. En del av syftet med den kvalitativa delen var att få 
fram exempel för framtida forskning att undersöka vidare kring. Bland de resultat 
som framkommit finns många obesvarade frågor. Bortsett från den forskning som är 
direkt kopplad till ett balanserat tidsperspektiv saknas det även mer forskning kring 
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S-ZTPI som mätinstrument samt teorin om nivåer av BTP. S-ZTPI, men till viss del 
även ZTPI, är relativt nya mätinstrument och forskning krävs för att ytterligare utröna 
på vilket sätt dessa instrument kan användas. Efter att ha använt instrumentet i denna 
studie har också frågor väckts kring de olika subskalorna. Zimbardo och Boyd (2008) 
har utvecklat ytterligare en skala som de kallar för Transcendental-future. Denna 
skala handlar om hur en individs syn på livet efter döden kan påverka individen i en 
mängd aspekter, precis som de övriga subskalorna. Zimbardo och Boyd lyfter också 
en diskussion kring en tredje nutidsskala som de kallar Holistic-present. Denna skala 
utgörs av att leva sitt liv i det nuvarande ögonblicket och att i det inkludera dåtiden 
och framtiden i ett utvidgat fokus på nutiden. De jämför det med zenbuddismen och 
har valt att inte ta med det i ZTPI då de anser att detta tidsperspektiv är mindre 
vanligt i de västerländska kulturerna jämfört med de österländska. 
 
Sådana resonemang väcker dock viktiga frågor om vad som egentligen kan sägas 
utgöra en individs tidsperspektiv. När Zimbardo och Boyd (1999) talar om ett 
balanserat tidsperspektiv jämställer de detta med att flexibelt kunna byta 
tidsperspektiv utifrån den situation i nuet som personen befinner sig i. Om man ser 
till ZTPI som instrument så är flexibilitet inget som instrumentet testar. Denna 
slutsats grundar sig alltså inte i instrumentets egenskaper. Troligare är att denna 
slutsats dragits utifrån ett logiskt resonemang om hur individer med ett balanserat 
tidsperspektiv borde fungera och i många fall också kanske gör. De senaste åren har 
medveten närvaro (eng. mindfullness) blivit ett allt vanligare begrepp (för att läsa mer 
om begreppet, se till exempel Schenström, 2007). Kortfattat handlar medveten 
närvaro om att vara i nuet och att en individ genom att inte värdera sina tankar och 
känslor kan bli mer fri i sina handlingar och leva sitt liv i nuet istället för att sitta fast 
i det förflutna eller framtiden. Det kan diskuteras om detta är ett begrepp som även 
bör innefattas som subskala i tidsperspektiv och om det i så fall kan finnas ett 
sammanband mellan denna subskala och den flexibilitet som Zimbardo och Boyd 
talar om. En sådan subskala kan tänkas ha vissa likheter med den holistiska 
nutidsskalan som nämnts ovan. Detta är dock bara spekulationer, men visar också på 
de möjligheter som finns med detta instrument.  
 
Validitet och reliabilitet samt brister med studien 
Då detta är en uppföljningsstudie fanns det vissa begränsningar vad gällde urvalet av 
deltagare. Det totala antalet bestod av 41 personer, men på grund av bortfall av 
tidigare redovisade skäl var det endast 33 personer som deltog i studien. Detta ger ett 
deltagande på 80,5 % vilket får ses som ett relativt högt deltagande för en 
uppföljningsstudie. Som framgår i metodbeskrivningen var orsakerna till bortfallet 
varierade varför det inte finns någon anledning att misstänka ett systematiskt bortfall. 
Då 33 deltagare kan ses som relativt få forskningspersoner minskar den statistiska 
validiteten för de resultat som framkommit i studien. För att inte minska den 
statistiska validiteten ytterligare gjordes endast en indelning av deltagarna i två 
grupper, terapi- respektive kontrollgrupp. Ingen indelning har gjorts utifrån kön, men 
då det i kontrollgruppen var en större representation av män jämfört med kvinnor 
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(elva jämfört med fem) kan det diskuteras om detta är en variabel som har påverkat 
kontrollgruppens resultat. Utifrån författarens efterforskningar finns det i forskningen 
inga starka stöd för att kön skulle vara en variabel som påverkar tidsperspektiv, men 
detta kan tänkas vara något att ta i beaktande i framtida forskning. Ingen kontroll har 
heller gjorts för variabeln ålder, men då samtliga deltagare var mellan 20 och 42 år 
med 75 % av deltagarna mellan 20 och 30 år, tros inte detta vara en variabel som har 
påverkat resultaten. Det kan också diskuteras om de facto att data från sju av 
deltagarna insamlades brevledes, till skillnad från de övriga 26 deltagarna där data 
insamlades i ett tyst rum och en testledare fanns närvarande i rummet, påverkade 
forskningspersonernas skattningar. En bedömning gjordes dock att denna eventuella 
påverkan inte verkar ha resulterat i några större skillnader i resultaten och utifrån det 
redan ringa urvalet beslutades att data från de sju deltagarna inte skulle exkluderas. 
Vid val av intervjuer begränsades urvalet också av att dessa deltagare, som flyttat till 
andra orter, inte hade möjlighet att delta i en intervju. Detta innebar att vissa deltagare 
med till exempel en större försämring i nivå av BTP valdes bort.  
 
Ett problem med en uppföljningsstudie är att det mellan mättillfällena kan 
förekomma andra utomliggande variabler som är svåra att kontrollera för och som 
kan ge effekter på resultatet. Gällande denna studie ansågs livsomvälvande händelser 
samt medicin vara två variabler som skulle kunna påverka resultaten varför dessa 
försökte kontrolleras för. Resultaten för livsomvälvande händelser var dock spridda. 
Det kan därför diskuteras om den fråga i frågeformuläret som ämnade fånga upp 
sådana händelser, som Boniwell och Zimbardo (2004) lyfter fram, kanske inkluderat 
fler eller färre händelser än vad som enligt deras teori kan påverka en persons 
tidsperspektiv. Då frågan lämnar öppet för forskningspersonen att själv avgöra om 
hon eller han upplever att något haft en livsomvälvande inverkan på henne eller 
honom är det svårt för någon annan att avgöra till vilken grad detta har påverkat 
forskningspersonen. För att besvara en sådan frågeställning hade en djupare 
utfrågning av forskningspersonerna kring detta område krävts. Detta ligger dock 
utanför tidsramarna för denna studie och har därför inte undersökt vidare. Vid en 
granskning av vad forskningspersonerna angett som livsomvälvande verkar det mesta 
utgöras av sådana händelser och erfarenheter som Boniwell och Zimbardo tar upp, 
men utan en djupare undersökning får detta ses försvaga studiens interna validitet. 
Intentionen var från början att intervjuerna även skulle analyseras av författarna för 
de övriga två uppföljningsstudierna (Perä, 2010; Petersson, 2010) för att öka 
interbedömarreliabiliteten, men tid till detta fanns inte inom ramarna för studien. 
Designen för denna studie ligger nära verkligheten i och med indelningen av 
individer i terapigrupp och kontrollgrupp utifrån om individerna har gått i terapi på 
någon mottagning eller inte. I en sådan okontrollerad miljö finns det som nämnts 
alltid variabler som kan hota både reliabilitet och validitet, men det ökar också 
studiens externa validitet. Som vid forskning kring andra terapieffekter (Craigie & 
Nathan, 2009) kan den externa validiteten ses som viktig för generaliserbarheten av 
resultaten i denna studie.  
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Avslutande kommentarer 
De resultat som framkommit i denna studie har till stor del väckt fler frågor än de har 
gett svar. Det är nog också i detta som studiens viktigaste bidrag till forskningsfältet 
ligger. Effekter av terapi kan vara komplicerat att säkerställa då det är svårt att 
utesluta påverkan från till exempel gemensamma faktorer (eng. common factors) 
(Lambert & Ogles, 2004) och klientkaraktäristika (Clarkin & Levy, 2004). Detta till 
trots utgör tidsperspektiv ett viktigt begrepp inom psykologi och också inom 
psykoterapi. Ett temporalt fokus kan komma att visa sig vara en ny metod för att 
hjälpa människor på deras väg mot ett mer tillfredställande liv. 
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                    Bilaga 1 

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.  
 
Frågeformulär om livsomvälvande händelser och terapi 
Nu kommer du att 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 2 

Intervjuguide 
 
 
Välkommen  hit!  
 
Som jag sa på telefon så skulle jag vilja ställa några frågor som rör innehållet i den 
terapi du genomgått det senaste året. Du väljer helt själv vad och hur mycket du vill 
berätta. Det du berättar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att vara 
avpersonfierat. Det du säger kommer endast att användas som exempel på vad en 
terapi kan innehålla. Den här intervjun är helt oberoende av din terapi så din tidigare 
terapeut kommer inte ens veta att vi har pratat. Känns det ok? Går det bra om jag 
spelar in intervjun? Bra, om du har en mobiltelefon behöver du stänga av den för den 
stör inspelningen. Efter intervjun kan du om du vill få återkoppling på de 
skattningsformulär du tidigare fyllt i. Har du några frågor innan vi sätter igång? 
 
 
Frågor: 
 

1. Vill du börja med att berätta lite om varför du sökte terapi? 

2. Hur länge gick du i terapi? Avslutade terapin i förtid? 

3. Vad skulle du säga att ni fokuserade på i terapin? 

4. Hur mycket fokuserade ni era samtal på att prata om ditt förflutna?  

-  Skulle du säga att din inställning mot ditt förflutna förändrades efter 

terapin?  

-     På vilket sätt?  

-     Har den blivit mer positiv eller mer negativ? 

5. Hur mycket fokuserade ni era samtal på att prata om ditt liv här och nu?  

-     Skulle du säga att din inställning mot nuet förändrades efter terapin?  

-     På vilket sätt?  

-     Har den blivit mer positiv eller mer negativ? 
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6. Hur mycket fokuserade ni era samtal på att prata om din framtid?   

-    Skulle du säga att din inställning mot din framtid förändrades efter terapin? 

-     På vilket sätt?  

- Har den blivit mer positiv eller mer negativ? 

7. Var det något av dessa tre som ni pratade mer om? 

8. Upplever du någon annan förändring sedan du gått i terapi?  

        -     På vilket sätt? 

9. Hur ser du på din terapi så här i efterhand? Känner du dig 

nöjd/missnöjd?  

10. Är det något du saknat i din terapi? Något ni hade kunnat göra 

annorlunda som hade hjälpt dig? 

 
Det var alla frågor jag hade, är det något mer du själv skulle vilja berätta om? 
 

Precis som förra gången får du en ersättning på 95 kronor för ditt deltagande. (Ge 
återkoppling på skattningsinstrumenten.)  

Tack så mycket för att du ställde upp! 
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Bilaga 3 

 
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 
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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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                    Bilaga 4 

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. 

                                                       
 
Institutionen för psykologi 
PSYKOLOGMOTTAGNINGEN 
Umeå universitet 
901 87  UMEÅ  
 
 
 
 
Hej! 
 

 
 

 
 

Bilaga 5

Umeå 2010-09-20 
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Bilaga 6 
 

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 

 
Institutionen för psykologi 
PSYKOLOGMOTTAGNINGEN 
Umeå universitet 
901 87  UMEÅ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 

 
 

 
 

Bilaga 7

Umeå 2010-09-28 
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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. 
 



 


