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subjektiv tidsestimation 

 
Anna Petersson 

 
Denna studie ämnade följa upp deltagare från en tidigare studie efter ett års 
tid med syfte att undersöka stabiliteten i begreppen tidsperspektiv och 
subjektiv tidsestimation. Speciellt fokus låg på den grupp av deltagare som 
varken hade depression, ångest eller hade gått i terapi under året. De 
instrument som användes var S-ZTPI, TAW, BDI-II, BAIT samt ett 
formulär om livsomvälvande händelse och terapi. En semistrukturerad 
intervju om en deltagares egna upplevelser av sitt tidsperspektiv och 
subjektiva tidsestimation genomfördes även i validerande syfte. För 
tidsperspektiv fanns samtliga subskalor ha förhållit sig stabilt under året. 
Även subjektiv tidsestimation uppvisade stabilitet. Studiens resultat stärker 
tidigare antaganden om att tidsperspektiv skulle vara stabilt över tid samt 
indikerar stabilitet i subjektiv tidsestimation över tid.   

 
Tidsbegreppet har under åren uppmärksammats och utforskats av flertalet 
professioner såsom t.ex. fysiker, poeter, filosofer och psykologer (Zimbardo & Boyd, 
1999). I försök att beskriva mänskligt beteende räcker det inte att se tid som enbart en 
fysisk företeelse (Goreman & Wessman, 1977). Det fysiska tidsbegreppet täcker inte 
in det faktum att människors tidsupplevelse inte alltid matchar klocktid, att samhällen 
och individer uppvisar olikheter i förståelsen för och användandet av tid samt att en 
individ genomgår förändringar i både temporal perception och attityd såväl under 
dagen som under sitt livsspann. Inom psykologin har därför ett psykologiskt 
tidsbegrepp utformats. Psykologisk tid inbegriper de processer varigenom en individ 
anpassar sig till de temporala egenskaperna i de händelser som sker i personens 
omgivning (Block, Zakay & Hancock, 1999). Enligt Block och Zakay (2006) är 
tidsdimensionen en del av och oseparerbart från all mänsklig upplevelse och aktivitet 
och Goreman och Wessman (1977) anser att allt beaktande av mänskligt agerande 
kräver att man uppmärksammar dess temporala aspekt. Flera forskare (Boniwell & 
Zimbardo, 2004; Kairys, 2010) menar att trots det psykologiska tidsbegreppets 
centrala betydelse så är det ännu ett relativt outforskat område.  
 
Lehmann (1967) och Hartocollis (1986) gör en uppdelning av tidsbegreppet i dels 
extern, fysisk, objektiv och matematisk tid som kan mätas med hjälp av klockan och 
dels intern, subjektiv, individuell och relativ tid. Enligt Hartocollis (1986) existerar 
subjektiv tid på två sätt, dels som ett tempus eller perspektiv och dels som en 
upplevelse av tidens varaktighet.   
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Tidsperspektiv 
Tidsperspektiv är en fundamental dimension i det psykologiska tidsbegreppet och av 
representerar en individs relaterande till dåtid, framtid och nutid (Zimbardo & Boyd, 
1999). Zimbardo, Keough och Boyd (1997 s. 1008) definierar tidsperspektiv på 
följande sätt: 

Time perspective can be defined as the manner in which individuals, and 
cultures, partition the flow of human experience into the distinct temporal 
categories of past, present, and future. 

 
Enligt tidsperspektivsteorin delas våra erfarenheter genom kognitiva processer in i de 
temporala kategorierna dåtid, nutid och framtid (Zimbardo & Boyd, 1999). Denna 
temporala kategorisering används vid inkodning, lagring samt framplockning av 
erfarenheter. Den hjälper oss även att få ordning, koherens och mening i våra 
upplevelser samt formar våra förväntningar och mål. Tidsperspektiv påverkar 
dessutom många av våra bedömningar, beslut och ageranden. Individers 
tidsperspektiv ligger ofta på en omedveten nivå och lärs in och modifieras genom 
både personlig, social och institutionell inverkan och påverkas av faktorer såsom 
kultur, utbildning, religion, social klass och familj (Zimbardo & Boyd, 1999). 
 
Många försök har gjorts att utveckla ett instrument som mäter tidsperspektiv 
(Boniwell & Zimbardo, 2004). Vissa av dessa har fokuserat på enskilda dimensioner 
av tid, såsom till exempel nutid eller framtid, utan att ta hänsyn till övriga temporala 
dimensioner (D’Alessio, Guarino, De Pascalis & Zimbardo, 2003). Zimbardo och 
Boyd (1999) har tagit fram ett instrument som avser att mäta både nutid, framtid och 
dåtid; självskattningsformuläret Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI. 
Mätinstrument innehåller 56 påståenden som bygger på de fem subskalorna Dåtid 
positiv, Dåtid negativ, Nutid hedonistisk, Nutid fatalistisk samt Framtid. Subskalorna 
är teoretiskt oberoende av varandra vilket innebär möjligheten för en person att skatta 
högt eller lågt på samtliga skalor (Zimbardo & Boyd, 2005). Enligt Zimbardo och 
Boyd (1999) är det möjligt att framtida forskning kommer att finna att det finns fler 
subskalor i framtidsskalan än den enda som används i ZTPI. Från ZTPI har en svensk 
vidareutveckling gjorts, S-ZTPI (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2010). Den svenska 
versionen bygger på sex subskalor då skalan framtid har utvecklats till de två 
subskalorna Framtid negativ och Framtid positiv.  
 
De två skalorna som mäter dåtidsperspektiv handlar inte om hur ens dåtid har sett ut i 
praktiken och de faktiska positiva eller negativa händelser som man har varit med om 
(Zimbardo & Boyd, 2008). Det är istället inställningen till ens erfarenheter som 
skalorna avser att mäta. Skalan Dåtid negativ avspeglar en generellt negativ syn på 
dåtiden medan Dåtid positiv speglar en varm och sentimental attityd gentemot 
densamma (Zimbardo & Boyd, 1999). Exempel på påståenden för Dåtid negativ är 
”Jag tänker på de dåliga saker som har hänt mig tidigare i livet” och exempel på 
skalan Dåtid positiv är ”Att tänka på mitt förflutna ger mig glädje” (Zimbardo & 
Boyd, 1999). Nutidsperspektivet Nutid hedonistisk reflekterar en hedonistisk, 
risktagande inställning till tiden och livet och innefattar påståenden såsom ”Jag gör 
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saker impulsivt”. Nutid fatalistisk avser en mer fatalistisk, hjälplös och hopplös 
attityd gentemot framtiden och livet och kan exemplifieras med påståendet ”Mitt 
livsmönster kontrolleras av krafter jag inte kan påverka”. Höga skattningar på 
påståendena för skalan Framtid negativ avspeglar en orolig inställning gentemot 
framtiden och kan exemplifieras genom påståendena ”Att tänka på min framtid gör 
mig nedstämd” och ”Jag tänker ofta att jag inte ska hinna med allt som jag har 
planerat att göra en dag” (Carelli et al., 2010). Skalan Framtid positiv reflekterar en 
mer positiv och planerande inställning till framtiden och innefattar påståenden såsom 
”Innan jag fattar ett beslut väger jag in nackdelar mot fördelar” samt ”Jag har 
förmågan att motstå frestelser när jag vet att det finns arbete som måste göras”.  
 
God hälsa och välmående anses ha samband med ett så kallat balanserat 
tidsperspektiv (Boniwell & Zimbardo, 2004). Det balanserade tidsperspektivet 
innebär att personen flexibelt kan växla mellan en nutids-, framtids-, och 
dåtidsorintering till det fokus som är mest lämpligt i den specifika situationen 
(Zimbardo, Keough & Boyd, 1997). Vid ledighet från jobbet kan personen inta ett 
nutidsfokus, njuta av att vara ledig och ägna sig åt nöjen istället för att ha 
skuldkänslor för det arbete man inte utför. Den tid som däremot ägnas åt arbete eller 
studier intar personen ett mer framtidsfokus och arbetar produktivt och målfokuserat 
(Boniwell, 2005). Var och ett av de olika tidsfokusen kan ha personligt värde för 
individen i olika sammanhang och det är därmed adaptivt att kunna skifta efter 
omständigheterna (Boniwell & Zimbardo, 2004).  
 
Ofta blir dock användningen av de olika tidsorienteringarna ojämn och vissa 
orienteringar överanvänds och exkluderar eller minimerar användandet av andra 
vilket leder till att människor blir ”riktade” (biased) i sina tidsperspektiv (Zimbardo, 
Keough & Boyd, 1997). Varje riktning har fördelar men även nackdelar. Människor 
som är riktade mot nutid är bra på att njuta av ögonblicket utan att distraheras av oro 
över det som varit eller ångest för framtiden. Nackdelen är att de har svårare för att 
skjuta upp belöningar och planera för att uppnå realistiska mål samt låter sig inte 
påverkas i så stor utsträckning av varningar om att deras aktuella beteende kan 
innebära negativa konsekvenser för framtiden. Framtidsorienterade personer är 
duktiga på att sätta upp och nå långsiktiga mål samt undvika att involvera sig i 
riskfyllt beteende. Dessa personer kan dock lägga så stor tonvikt på sina ambitioner 
att personliga och sociala relationer blir lidande. Dåtidsorienterade människor 
uppskattar traditioner och använder minnen från förr till att fatta aktuella beslut. Å 
andra sidan kan dåtidsorienterade vara konservativa och motvilliga till förändringar 
samt till att erfara det som är nytt för dem (Zimbardo, Keough & Boyd, 1999). 
 
Stabilitet och föränderlighet i tidsperspektiv 
Det finns en pågående diskussion till vilken grad människors tidsperspektiv bör 
betraktas som stabila respektive föränderliga. Enligt McGrath och Tschan (2004) 
anser många forskare att individer tenderar att lägga betoning på en specifik temporal 
orientering och därmed utveckla en konsekvent riktning i sin tidsorientering som 
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antingen framtidsinriktad, nutidsinriktad eller dåtidsinriktad. Gorman och Wessman 
(1977) menar att resultaten från en mängd olika studier, däribland deras egna, visar på 
att temporal orientering, attityd och erfarenhet verkar vara ihållande karakteristiska 
personlighetsegenskaper. Även på senare tid menar flera forskare (Boniwell & 
Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 1999; Kairys, 2010) att ett specifikt 
tidsperspektiv kan dominera personens synsätt och reaktioner och att tidsperspektivet 
då är en relativt stabil karakteristik i personens temperament. I en nyligen publicerad 
doktorsavhandling undersökte Kairys (2010) sambandet mellan tidsperspektiv och 
personlighetsegenskaper avseende kön och olika åldersgrupper. Kairys fann att 
tidsperspektiv och personlighetsegenskaper i den så kallade femfaktorsmodellen 
uppvisade hög korrelation vilket stöder antagandet att tidsperspektiv kan klassificeras 
som en personlighetsegenskap. Studien fann vidare att korrelationen mellan 
tidsperspektiv och personlighetsegenskaper uppvisade stora likheter mellan de olika 
åldersgrupperna vilket skulle stödja antagandet att tidsperspektiv är stabilt under 
livet. Kairys menar att longitudinella studier bör utföras för att få ytterligare stöd för 
detta antagande.   
 
Gorman och Wessman (1977) anser att man inte enbart kan förstå temporal 
karakteristik som låsta och oföränderliga personliga orienteringar eller egenskaper. 
Man måste även ta i beaktande den dynamiska och föränderliga aspekten i temporal 
orientering då en persons uppvisade personlighetsegenskaper, och därmed även den 
temporala orienteringen, beror på den specifika situationen. Vidare menar Zimbardo 
och Boyd (1999) att tidsperspektiv, liksom andra stabila personlighetsdrag, är 
situationsberoende och bland annat kan påverkas av trauma och förändring i 
medvetandetillstånd. Enligt Boniwell och Zimbardo (2004) kan tidsperspektiv genom 
livet påverkas av livshändelser såsom karrrärsutveckling, ekonomisk och politisk 
instabilitet, personliga erfarenheter av droger, traumatiska händelser och personlig 
framgång. Vidare har tidigare studier funnit samband mellan tidsperspektiv och 
depression (Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almroth 
Lönnberg & Pettersson, 2008) respektive ångest (Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark 
& Lindroos, 2009; Almer & Karlsson, 2007).  
 
I en longitudinell studie av Luyckx, Lens, Smits och Goossens (2010) fick studenter 
skatta sitt tidsperspektiv vid två tillfällen med fyra månaders mellanrum. Trots den 
korta tiden mellan skattningarna hade studenternas tidsperspektiv förändrats så att de 
blivit mer framtidsorienterade och mindre nutidsorienterade. Enligt Zimbardo och 
Boyd (2008) är det möjligt för människor att förändra sitt tidsperspektiv om de är 
tillräckligt motiverade och visas hur de kan genomföra förändringen. Som exempel 
på detta skriver de om nutidsorienterade barn som genom mental simulering har 
hjälpts till att få ett mer framtidsorienterat fokus. I sin bok The time paradox (2008) 
ger Zimbardo och Boyd en mängd förslag på hur människor kan arbeta mot ett mer 
balanserat tidsperspektiv. Exempelvis föreslås människor som behöver bli mer 
framtidsfokuserade att sätta upp mål för framtiden och använda klocka. För att bli 
mer nutidsorienterad finns förslag på att träna på att vara mindfulness, gå på 
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regelbunden massage samt besöka ett nöjesfält och för den som vill bli mer 
dåtidsfokuserad ges tips om att titta igenom fotoalbum, skriva dagbok samt berätta för 
sina föräldrar att man älskar dem. Ett annat sätt varigenom människor verkar kunna 
påverka sitt tidsperspektiv är genom terapeutiskt arbete. Boniwell och Zimbardo 
(2004) menar att personer som fastnat i ett visst tidsperspektiv genom terapi borde 
kunna förändra sitt tidsperspektiv för att därigenom förbättra sitt välmående. I en 
pilotstudie har Sword, Zimbardo och Sword (2010) utvecklat en terapiform som 
grundar sig i Zimbardos tidsperspektivsteori. Terapin kallas för Temporal therapy och 
syftar till att behandla krigsveteraner med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Av 
studiens 130 deltagare rapporterade 128 att de efter terapin hade fått en ljusare och 
mer positiv framtidssyn och att de hade en mer empatisk inställning till sin dåtid och 
dess trauman. Genom att få hjälp med att bli medvetna om sitt tidsperspektiv och 
undervisas i hur de kunde balansera dessa bättre så blev deltagarna även bättre på att 
hantera sin PTSD.  
  
Subjektiv tidsestimation 
Subjektiv tidsestimation (time awareness) är ett annat begrepp inom psykologisk tid 
och handlar om den individuella och subjektiva upplevelsen av den tid som passerar 
och om man upplever att denna tid går långsamt eller snabbt (Solomon, 1950; 
Lehmann, 1967). Enligt Hartocollis är upplevelsen av tidens varaktighet mer 
grundläggande och utvecklas före tidsperspektiv och det är när den inre känslan av 
tidens varaktighet externaliseras som det blir ett tidsperspektiv. De två begreppen 
tidsperspektiv och subjektiv tidsestimering är alltså nära besläktade. 
 
Enligt Hartocollis (1986) är upplevelsen av att tiden passerar nära sammankopplad 
med vår upplevelse av rörelse och förändring. Tidsuppfattningen ger oss en 
upplevelse av kontinuitet och sammanhang i vår värld. Utan tidsuppfattningen skulle 
objekt och människor i vår omgivning uppfattas som nya objekt och individer varje 
gång vi såg dem och de inte var identiska med sist. Upplevelsen av tidens tempo 
varierar från individ till individ och varierar även för en och samma individ på basis 
av både inre och yttre omständigheter. Vidare menar Hartocollis (1986) att ålder, 
kultur och klass är faktorer som påverkar vår förståelse och upplevelse av tid samt de 
stora variationerna inom detta. Att tiden kan upplevas gå olidligt långsamt ibland och 
alldeles för snabbt andra stunder har nog alla erfarenhet av. Generellt upplever vi att 
tiden går snabbt när den är fylld av intresseväckande och uppslukande aktiviteter och 
att tiden går långsamt när ingenting speciellt händer (Lehmann, 1967). Vår upplevelse 
av tidens tempo påverkas även av den emotionella färgningen av händelserna vi är 
med om (Droit-Volet & Meck, 2007). Vi upplever ofta att tiden springer iväg när vi 
har roligt och att tiden går långsamt när vi har tråkigt. En individ som erfar en rad av 
händelser som plågsamma upplever troligtvis att tiden går väldigt långsamt 
(Lehmann, 1967).  
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Stabilitet och föränderlighet i subjektiv tidsestimation 
Studier har påvisat samband mellan subjektiv tidsestimation och en mängd olika 
faktorer. Utifrån tanken att människors upplevelse av tidens tempo påverkas av det 
emotionella tillståndet så undersökte Cohen och Mezey (1961) hur personer med 
situationsbunden ångest upplevde tidens tempo. Cohen och Mezey fann i sin studie 
att förvrängningar i den subjektiva tidsupplevelsen förekommer hos personer som har 
ångest. Även depression påverkar människors tidsupplevelse (Kitamura & Kumar, 
1982; Blewett, 1992; Hawkins, French, Crawford & Ensle, 1988). Hawkins et al. 
(1988) fann i sin studie att personer med depression är lika bra som icke-deprimerade 
personer på att uppskatta den fysiska tid som passerar, men att deras subjektiva 
upplevelse av tid var att den gick långsammare. Även Kitamura & Kumar (1982) 
fann att deprimerade personer upplever att tiden går långsammare än vad en 
kontrollgrupp gör. Deltagarna fick skatta sin upplevelse av tidens tempo upprepade 
gånger under studien och det visade sig att personer vars depression minskade under 
studiens gång även kom att skatta mer likt kontrollgruppen. Hawkins et al. (1988) 
förklarar deprimerade personers upplevelse av tidens långsamma gång med att det 
reflekterar personens upplevelse av sin nuvarande situation som negativ och oönskad 
och att personen helst hade sett att tidsperioden som han/hon befinner sig i redan hade 
passerat. Enligt Hawkins et al. kan affekter av det deprimerade slaget påverka 
aktiviteter, objekt, människor och händelser till att upplevas som obehagliga och 
otrevliga och att detta sedan avspeglar sig i en långsammare tidsupplevelse. Vogeley 
och Kupke (2007) fann att den subjektiva upplevelsen av tid inte bara påverkas av 
depression utan även av schizofreni. Lehmann (1967) tar också upp detta samband 
och beskriver att patienter med schizofreni uppvisar stora störningar i 
tidsuppfattningen då de kan uppleva att tiden står stilla eller helt har upphört att 
existera. McGrath och Tschan (2004) menar att vissa livsomständigheter, såsom till 
exempel dödliga sjukdomar och självmordsbenägenhet, verkar ha betydelse för den 
subjektiva tidsupplevelsen då personer som har obotliga sjukdomar upplever att tiden 
går snabbare medan självmordsbenägna personer upplever tiden som långsammare.  
 
Frågan om hur subjektiv tidsestimation förhåller sig över tid då individerna varken 
har depression eller ångest verkar ännu vara ett relativt outforskat område. Detta är 
därför av intresse att undersöka vidare för att på så sätt öka kunskapen kring subjektiv 
tidsestimation.   
 
Time Perspective Project 
Time Perspective Project (TPP) bedrivs på Psykologmottagningen vid institutionen 
för psykologi på Umeå universitet. Inom ramen för TPP undersöks tidsperspektiv i 
personlighet, psykopatologi och kulturella kontext. Inom projektet har tidigare studier 
genomförts med syfte att undersöka samband mellan olika tidsaspekter och ångest 
respektive depression (Aplemark & Lindroos, 2009; Almroth Lönnberg & Pettersson, 
2008; Almer & Karlsson, 2007). Aplemark och Lindroos’ (2009) studie syftade bland 
annat till att undersöka sambandet mellan ångestsymtom och tidsperspektiv 
respektive subjektiv tidsestimation. Skattningar från en ångestgrupp jämfördes med 
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skattningar från en kontrollgrupp. Föreliggande studie ingår i Time Perspective 
Project och är en uppföljning av Aplemark och Lindroos’ studie så till vida att 
samma deltagare nu ett år senare återigen kommer att få göra självskattningar som 
sedan kommer att jämföras med deltagarnas skattningar från 2009, för att på så vis 
undersöka huruvida tidsperspektiv respektive subjektiv tidsestimation har förhållit sig 
stabilt eller förändrats under denna tid.  
 
Som redovisats ovan har tidigare studier funnit samband mellan tidsperspektiv och 
symtom på ångest (Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almer & 
Karlsson, 2007) och depression (Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 
2009; Almroth Lönnberg & Pettersson, 2008). För subjektiv tidsestimation har 
samband funnits med ett flertal sjukdomstillstånd, varav depression har påvisats i 
flertalet studier (Kitamura & Kumar, 1982; Blewett, 1992). Visst samband har även 
påvisats med ångest (Cohen & Mezey, 1961). Då Aplemark och Lindroos (2009) 
genom instrumenten BDI-II och BAIT undersökte symtom på depression respektive 
ångest i sin studie är det dessa symtom som det är meningsfullt att undersöka även i 
föreliggande studie. Som beskrivits ovan är det möjligt att även terapi kan ha en 
modifierande effekt på tidsperspektiv (Boniwell & Zimbardo, 2004; Sword et al., 
2010). Då begreppet subjektiv tidsestimation är nära besläktat med tidsperspektiv så 
borde samma antagande kunna göras även om subjektiv tidsestimation. Deltagarna 
kommer därför att tillfrågas om de har gått i terapi sedan de gjorde självskattningarna 
2009. För att undersöka stabiliteten i begreppen tidsperspektiv och subjektiv 
tidsestimation kommer fokus i denna studie utifrån ovanstående beskrivna samband 
sammanfattningsvis ligga på den grupp av deltagare som inte har haft depression eller 
ångest vid något av mättillfällena samt inte har gått i terapi under tiden mellan de 
båda mättillfällena.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka stabiliteten över tid i begreppen 
tidsperspektiv respektive subjektiva tidsestimation. 
 
Frågeställningar:  
 Har det skett en förändring i tidsperspektiv respektive subjektiv tidsestimation 

från mättillfälle1 till mättillfälle 2 för gruppen bestående av studiens samtliga 33 
deltagare? 

 Har det skett en förändring i tidsperspektiv respektive subjektiv tidsestimation 
från mättillfälle 1 till mättillfälle 2 för gruppen på 10 deltagare som varken hade 
ångest eller depression eller har gått i terapi mellan mättillfällena? 

 Upplever deltagare att deras tidsperspektiv respektive subjektiva tidsestimation 
har förändrats sedan mättillfälle 1? 

 Ligger deltagares beskrivna upplevelser av sitt tidsperspektiv respektive sin 
subjektiva tidsestimation i linje med deras självskattningar?  

 
Hypotes: Enligt tidigare forskning verkar tidsperspektiv vara relativt stabilt över tid. 
Tidsperspektiv anses dock kunna påverkas av terapi och sjukdomstillstånd såsom 
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depression och ångest. För gruppen bestående av studiens samtliga 33 deltagare är det 
svårt att göra en hypotes då gruppen är mångfacetterad vad gäller erfarenhet av terapi, 
ångest och depression. Då fokus kommer att ligga på gruppen som består av de 
personer som inte har gått i terapi eller haft depression eller ångest sedan mättillfälle 
1 så är studiens hypotes för denna grupp att tidsperspektiv kommer att ha förhållit sig 
stabilt från mättillfälle 1 till mättillfälle 2.  
 
Vad gäller subjektiv tidsestimation har samband påvisats med depression och även 
med ångest. Inför föreliggande studies tillkomst har ingen forskning hittats som 
behandlat relationen mellan terapi och subjektiv tidsestimation. Då begreppen 
tidsperspektiv och subjektiv tidsestimation är väldigt nära förbundna så görs dock här 
samma antaganden för de båda begreppen och därmed blir även samma förväntningar 
på stabilitet gällande. Hypotesen är därför att subjektiv tidsestimation kommer att 
förhålla sig stabilt för gruppen bestående av de tio personer som varken har gått i 
terapi eller haft depression eller ångest sedan mättillfälle 1. 
 

Metod 
Inom forskningsprojektet Time Perspective Project har samtidigt som denna studie 
ytterligare två examensuppsatser utförts. Syftet med dessa två studier har varit att 
undersöka samband mellan terapi och balanserat tidsperspektiv (Forss, 2010) 
respektive samband mellan förändringar i depressions- och ångestsymtom och 
tidsperspektiv (Perä, 2010). Datainsamling av kvantitativ data har utförts gemensamt 
för de tre studierna. 
 
Deltagare 
Urvalet för studien var de 41 deltagarna från Aplemark och Lindroos’ (2009) studie. 
Deltagarna hade rekryterats både via affischering på offentliga platser och 
anslagstavlor i Umeå och via intresseanmälningar för psykoterapeutiska samtal på 
Psykologmottagningen, väntelista för att påbörja psykoterapeutiska samtal och 
personer som redan hade påbörjat psykoterapeutiska samtal på 
Psykologmottagningen. De 41 personerna tillfrågades om intresse av deltagande i 
föreliggande studie. Totalt blev bortfallet åtta personer vilket motsvarar 19,5 procent. 
Av dessa åtta personer saknades kontaktuppgifter till tre, två personer gick trots 
upprepade försök inte att nås på telefon, ytterligare två personer gick trots upprepade 
försök inte att nås för inbokning av tid för mättillfälle och en deltagare skickade trots 
påminnelse via telefon inte in självskattningarna inom utsatt tid. Av skattningarna 
från mättillfälle 1 på BDI-II och BAIT framgår att sju av dessa åtta deltagare hade 
depression och/eller ångest vid denna tidpunkt och alltså inte skulle ha ingått i den 
grupp som fokus ligger på i denna uppsats. För gruppen som fokus ligger på i denna 
uppsats var bortfallet alltså endast en person vilket motsvarar tre procent.  
 
Slutligen kom 33 forskningspersoner att fylla i självskattningsformulären. Av dessa 
var 14 kvinnor och 19 män, åldersspannet var 20-42 år och medelådern för deltagarna 
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var 27 år. I denna studie ligger fokus på de tio individer som inte har depression eller 
ångest samt inte har gått i terapi under perioden mellan mättillfälle 1 och mättillfälle 
2. För dessa tio deltagare var åldersspannet 21-35 år. För ytterligare beskrivning av 
deltagarna, se tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Beskrivning av deltagarnas sysselsättning, högsta utbildningsnivå samt rapporterade 
erfarenheter för tiden mellan de två mättillfällena vad gäller terapi, depression, ångest, medicin samt 
livsomvälvande händelse.   
 

 
  

Samtliga 33 
deltagare 

Gruppen på 10 
deltagare 

Sysselsättning 
Student 25 8 

Förvärvsarbetande 6 2 

Högsta utbildning 
Högskola/universitet 31 10 
Folkhögskola 1 0 

Gymnasium 1 0 

Terapi 
Gått i terapi 17 0 

Ej gått i terapi 16 10 

Symtom 

Depression 5 0 

Ångest 10 0 

Både depression och ångest 3 0 

Varken depression eller ångest 15 10 

Medicin 
Psykofarmaka 7 0 
Annat än psykofarmaka 3 1 

Ingen medicin 23 9 

Livsomvälvande 
händelse 

 

Positiv händelse 16 2 
Negativ händelse 4 2 
Både positiv och negativ händelse 1 0 
Ingen händelse 12 6 

 

 
Instrument 
Instrumenten som användes var självskattningsformulären S-ZTPI, TAW, BDI-II och 
BAIT samt ett formulär med frågor som berörde livsomvälvande händelse och terapi. 
En testmanual (se Bilaga 1) användes i syfte att deltagarna skulle få samma 
information samt göra självskattningarna under så likadana villkor som möjligt. 
 
S-ZTPI 
För att mäta tidsperspektiv användes den svenska reviderade versionen av ZTPI, S-
ZTPI (Carelli et al., 2010). S-ZTPI är ett självskattningsformulär som bygger på de 
sex subskalorna Dåtid negativ, Dåtid positiv, Nutid fatalistisk, Nutid hedonistisk, 
Framtid negativ samt Framtid positiv. Skattningsformuläret inleds med frågor rörande 
demografisk information såsom ålder, kön, civilstånd, antal hemmaboende barn, typ 
av boende, utbildningsnivå och sysselsättning. Sedan följer instrumentets 64 
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påståenden rörande inställning till tid. Vardera påstående skattas på en femgradig 
Likertskala med svarsalternativen Stämmer inte alls (1 poäng), stämmer inte särskilt 
bra (2 poäng), stämmer delvis/delvis inte (3 poäng), stämmer ganska bra (4 poäng) 
samt stämmer helt (5 poäng). Fem av påståendena är omvända vilket betyder att 
poängen blir den motsatta. Som exempel poängsätts då svarsalternativet stämmer inte 
alls som en femma och alternativet stämmer helt ges poängen ett. Varje skala 
sammanställs genom att summera svarspoängen för skalans påståenden och sedan 
dividera summan med antalet påståenden. Efter att ha sammanställt poängen för var 
och en av skalorna för en individ kan en individuell tidsprofil tas fram genom en graf 
där samtliga sex skalor åskådliggörs. För originalversionen av ZTPI har en test-retest 
reliabilitet uppmätts till mellan .70 och .80 för de olika skalorna vid upprepade 
mätningar efter fyra veckor (Zimbardo & Boyd, 1999). I den svenska valideringen av 
S-ZTPI fanns test-retest reliabiliteten uppgå till mellan .60 och .80 för de olika 
skalorna (Carelli et al., 2010).  
 
Time Awareness Test (TAW)  
TAW är ett självskattningsinstrument som syftar till att mäta subjektiv tidsestimation. 
Instrumentet togs först fram av Salomon (1950) och modifierades senare av Kitamura 
och Kumar (1982). Denna senare version av TAW översattes till svenska år 2008 
inom ramen för Time Perspective Project (Norrgård, 2008). Den svenska versionen 
av instrumentet användes i Aplemark och Lindroos’ (2009) studie och samma version 
används även i föreliggande studie. Testet består av nio påståenden rörande 
testdeltagarens upplevelse av om tiden går långsamt eller snabbt i olika situationer. 
Påståendena är enligt följande: När jag läser, när jag äter, när jag är med mig själv, 
när jag är tillsammans med andra, när jag deltar i fritidsaktiviteter, när jag har 
mycket att göra, när jag är sysslolös, när jag promenerar, när jag bedömer tiden i 
denna testsituation samt vanligtvis tycker jag att tiden går. Skattningarna görs på en 
femgradig Likertskala där skattningsalternativen är mycket långsamt (1 poäng), 
långsamt (2 poäng), varken långsamt eller snabbt (3 poäng), snabbt (4 poäng) samt 
mycket snabbt (5 poäng). En totalpoäng beräknas genom att summera svarspoängen 
för samtliga tio frågor och sedan dividera denna siffra med antalet frågor. Då TAW 
inte är ett standardiserat mätinstrument saknas uppgifter om instrumentets validitet 
respektive reliabilitet. 
 
Beck Depression Inventory-II (BDI-II)  
BDI-II är ett självskattningsinstrument som avser att mäta grad av depression hos 
vuxna och ungdomar (Beck, Steer & Brown, 2006). Formuläret för BDI-II består av 
21 påståenden där testpersonen får skatta sin upplevelse av depressionssymtom under 
de senaste två veckorna. Skattningen görs på en fyragradig skala där 0 poäng innebär 
att personen inte känt av symtomet under de senaste två veckorna och 4 poäng står för 
att personen har känt av symtomet väldigt mycket under samma period.  
 
Skalans items överensstämmer med de kriterier för bedömning av depression som 
presenteras i American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual 
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of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM-IV; 1994). I andra upplagan av 
manualen för BDI-II presenteras data för standardisering av instrumentet (Beck et al., 
2006). Reliabiliteten är god och i mätningar av den interna konsistensen uppgick 
Cronbachs alpha för en öppenvårdspatientgrupp till .92 och för en studentgrupp till 
.93. Även test-retes reliabiliteten har visats vara hög och uppgick för 
öppenvårdspatienterna till .93 för två mätningar med en veckas mellanrum. 
Validiteten för instrumentet får anses vara hög då instrumentet som ska mäta grad av 
depression bygger på kriterierna för depression som presenteras i DSM-IV. Den 
faktoriella validiteten har visats vara väldigt hög med ett värde på .95 (Beck et al., 
2006). 
 
Beck-Anxiety Inventory-Trait (BAIT)  
Beck Anxiety Inventory (BAI) är ett självskattningsinstrument som är avsett att mäta 
grad av självskattad ångest (Beck & Steer, 2009). Enligt Kohn, Kantor, DeCicco och 
Beck (2008) så mäter BAI ångesttillstånd. Med ångesttillstånd menas då en akut 
ångestreaktion med både subjektiv oro och pådrag av det autonoma nervsystemet. För 
BAI har god reliabilitet uppvisats. Beck och Steer (2008) presenterar data från olika 
studier som visar på en god intern konsistens med en uppmätt Cronbachs alpha på .88 
- .94. Test-retest reliabiliteten har uppmätts till .75 för mätning vid två tillfällen med 
en veckas mellanrum. Validiteten får anses vara god då innehållet i skalan motsvarar 
kriterierna för ångestsyndrom, speciellt symtomen för paniksyndrom och 
generaliserat ångestsyndrom, som presenteras i DSM-III-R (Beck & Steer, 2008). 
Kohn et al. (2008) har utvecklat en ny version av BAI, Beck Anxiety Inventory- Trait 
(BAIT), som istället för ångest som tillstånd avser att mäta ångest som 
personlighetsdrag. Denna ångest kan beskrivas som en förvärvad tendens att 
uppfatta/förnimma en stor bredd av situationer som hotande och att reagera på dessa 
med oro. BAIT använder samma frågor som BAI men har instruktioner och ett 
svarsformat som är utformat för att mäta personlighetsdrag. Istället för att som i BAI 
efterfråga om symtomen har upplevts under de senaste veckorna så efterfrågar BAIT 
om personen upplever symtomen på daglig basis.  
 
BAIT innehåller en lista med 21 symtom på ångest och personen uppmanas att skatta 
hur mycket han/hon i allmänhet besväras av dessa problem på daglig basis. Varje 
symtom skattas på en fyragradig skala med svarsalternativen sällan eller aldrig (0 
poäng), ibland (1 poäng), ofta (2 poäng) och nästan alltid (3 poäng). BAIT har ännu 
inte utvärderats i en klinisk population. Kohn et al. har dock korrelerat BAIT med ett 
annat instrument som är avsett att mäta ångest som personlighetsdrag, Stait - Trait 
Anxiety Inventory (STAI). Resultaten uppvisar Cronbach’s alpha .66. BAIT finns 
ännu inte tillgängligt för uppköp. Forskningsprojektet Time Perspective Project har 
därför tidigare kontaktat och fått tillåtelse av upphovsmännen till BAIT att använda 
instrumentet inom projektet (Aplemark & Lindroos, 2009). Samma format av 
instrumentet som användes i Apelmark och Lindroos’ studie användes även i denna 
studie.  
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Formulär om livsomvälvande händelse och terapi  
Ett formulär utformades med frågor rörande om personen upplevt sig ha varit med om 
någon livsomvälvande händelse sedan ett år tillbaka, om händelsen/erna i så fall varit 
av positiv eller negativ karaktär samt om personen har gått i terapi under det senaste 
året (se Bilaga 2). Formuläret pilottestades på fyra personer, utvalda efter 
tillgänglighet.  
 
Intervjuguide  
En semistrukturerad intervju gjordes med två deltagare för att få en indikation på om 
dessa upplevde att deras tidsperspektiv respektive subjektiva tidsestimation har 
förändrats under det senaste året. För detta ändamål utformades en intervjuguide (se 
Bilaga 3). Intervjuguiden pilottestades på fyra personer, utvalda efter tillgänglighet, 
varefter formuleringen på vissa frågor ändrades något för att göra frågorna mer 
lättförståeliga. Intervjun berörde frågor om vad som hänt i personernas liv under det 
sista året samt om de själva upplever att deras tidsupplevelse har förändrats under året 
som gått.   
 
Procedur 
Deltagarna i studien från 2009 kontaktades först telefonledes med information om 
studien och förfrågan om deltagande. En telefonmanual användes (se Bilaga 4). De 
som uttryckt intresse av att delta fick ett brev hemskickat med ytterligare information 
om studien och dess etik (se Bilaga 5). Varje deltagare kontaktades sedan åter via 
telefon för inbokning av mättillfälle. Även här användes en telefonmanual (se Bilaga 
6). De sju deltagare som på grund av boende på annan ort inte hade möjlighet att 
infinna sig på Psykologmottagningen fick tillsammans med det ett hemskickat 
informationsbrev (se Bilaga 7) även med självskattningsformulären, 
samtyckesblankett samt ett förfrankerat kuvert att skicka tillbaka formulären i när 
dessa var ifyllda.  
 
Självskattningarna ägde under en period av fem veckor rum på 
Psykologmottagningen vid institutionen för psykologi på Umeå universitet. 
Skattningarna skedde individuellt i ett tyst rum på mottagningen. En testledare fanns 
med i rummet för att ge instruktioner samt svara på eventuella frågor och funderingar 
från deltagarna. Skattningarna tog 15-40 minuter. För att replikera tillvägagångssättet 
i största möjliga mån från studien 2009 så ifylldes skattningsinstrumenten i samma 
följd som då. Det nytillkomna formuläret om livsomvälvande händelse samt terapi 
under året som gått ifylldes efter självskattningsformulären för att inte påverka övriga 
skattningar. Ordningen var alltså enligt följande: S-ZTPI, BDI-II, BAIT, TAW samt 
slutligen formuläret om livsomvälvande händelse samt terapi under det gångna året.  
 
Samtliga forskningspersoner som gjorde skattningar på Psykologmottagningen 
tillfrågades på plats efter skattningen om de var intresserade av att delta i en intervju 
vid ett senare tillfälle om detta skulle bli aktuellt. De personer som blev aktuella för 
intervju kontaktades senare för förfrågan samt inbokning av tid (se bilaga 8). 
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Intervjuerna skedde sedan individuellt i ett tyst rum på Psykologmottagningen och 
efteråt erbjöds återkoppling på självskattningsresultaten. Övriga deltagare som 
uttryckt intresse för deltagande i intervju kontaktades för att delges att intervju inte 
var aktuellt för dem samt att erbjudas möjlighet till återkoppling på sina egna 
självskattningsresultat. Samtliga deltagare har även via telefon fått svara på om de 
tagit medicin vid tiden för något av de två mättillfällena samt i så fall vilken medicin. 
För information om medicinintag bland deltagarna hänvisas till Forss (2010) och Perä 
(2010). Samtliga deltagare som fyllt i självskattningarna fick en ersättning på 95 
kronor. Även ersättningen för deltagande i intervju var 95 kronor. 
 
Databearbetning 
Studiens första frågeställning var huruvida en förändring i tidsperspektiv respektive 
subjektiv tidsestimation skett för gruppen bestående av samtliga deltagare i studien. 
För att kunna besvara den andra frågeställningen, huruvida en förändring i 
tidsperspektiv och subjektiv tidsestimation skett för gruppen av deltagare som inte 
hade depression, ångest eller hade gått i terapi, kontrollerades samtliga deltagare för 
ångest och depression genom självskattningsinstrumenten BDI-II och BAIT. Samma 
gränsvärden användes som i Apelmark och Lindroos’ (2009) studie och 
överensstämmer med de gränsvärden som de svenska manualerna för BDI-II 
respektive BAI anger för lindrig depression respektive lindrig ångestnivå (Beck & 
Steer, 2009; Beck, Steer & Brown, 2006).  De individer som vid båda testtillfällena 
skattat 7 poäng eller lägre på BAIT och 13 poäng eller lägre på BDI-II kom att ingå i 
den grupp som den andra frågeställningen syftar på. För att ingå i denna grupp ska 
deltagarna även ha angett att de inte har gått i terapi under tiden mellan de två 
mättillfällena. Den grupp av forskningsdeltagare som uppfyllde samtliga tre 
ovanstående kriterier kom att innefatta tio personer.  
 
De två sista frågeställningarna, huruvida deltagare upplevde att deras tidsperspektiv 
respektive subjektiva tidsestimation hade förändrats sedan första mättillfället och om 
deltagares beskrivna upplevelser låg i linje med deras självskattningar, avsågs att 
besvaras genom intervju med deltagare. Då förändringarna i subjektiv tidsestimation 
visade sig vara väldigt små lades störst fokus på deltagarnas förändringar i 
tidsperspektiv när det gäller urval för intervju. De 10 deltagare som fokus ligger på i 
studien delades in i två grupper efter hur deras tidsperspektivsprofil hade förändrats 
mellan mätningarna; en grupp där deltagarna hade minst 0,5 poängs skillnad på minst 
en av skalorna på S-ZTPI och en grupp där tidsperspektiven inte uppvisade dessa 
förändringar. En deltagare från varje grupp randomiserades sedan fram och 
intervjuades. Efter intervjuerna framkom det att deltagaren vars tidsprofil förhållit sig 
stabilt egentligen inte ingick i urvalet för intervju då deltagaren hade för höga 
skattningar på BAIT vid ena mättillfället. Den intervjun presenteras därför inte i 
studien. 
 
Analyserna för den kvantitativa datan gjordes genom beroende t-test för upprepade 
mätningar i PASW Statistics 18.0. På grund av upprepade mätningar gjordes sedan en 
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Bonferronikorrigering av alfanivån. Den kvalitativa datan från intervjun analyserades 
genom tematisk innehållsanalys med på förhand bestämda teman (se Bilaga 3). 
 
Etiska överväganden 
Forskningsprojektet Time Perspective Project har godkänts av den regionala 
etikprövningsnämnden (Dnr 09-218m, 2009-1424-31). Samtliga personer som vid 
uppringning uttryckt intresse av deltagande i studien fick ett brev hemskickat 
innefattande information om studiens syfte samt villkoren för deltagandet.  Här 
beskrevs bland annat att deltagandet är frivilligt, att materialet behandlas 
konfidentiellt, att det finns möjlighet att få återkoppling på de egna resultaten på 
skattningarna samt att studien är helt oberoende av den kliniska verksamheten på 
mottagningen. Information delgavs även om vilka som var huvudansvariga för 
projektet. Deltagarna fick sedan vid testtillfället skriva på en samtyckesblankett till 
forskning. Samtliga deltagare var över 18 år och kunde därmed lämna eget samtycke 
till deltagande.  

 

Resultat 
Ett beroende t-test för upprepade mätningar gjordes för att besvara den första 
frågeställningen om huruvida det har skett en förändring i tidsperspektiv respektive 
subjektiva tidsestimation mellan mättillfälle 1 och 2 för gruppen på samtliga 33 
deltagare. Som visas i tabell 2 nedan kunde för gruppen på samtliga 33 deltagare inga 
signifikanta förändringar påvisas, varken för någon av subskalorna i S-ZTPI eller för 
TAW.  
 
Tabell 2. Förändringen från mättillfälle 1 (M1) till mättillfälle 2 (M2) på tidsperspektiv och subjektiv 
tidsestimation för gruppen på samtliga 33 deltagare 

 
 

  Mättillfälle M SD t df p 

S-ZTPI 

Dåtid negativ 
M1 2,88 0,70 

-0,838 32 0,408 
M2 2,97 0,77 

Dåtid positiv 
M1 3,42 0,69 

0,022 32 0,983 
M2 3,42 0,73 

Nutid fatalistisk 
M1 2,37 0,54 

-0,338 32 0,737 
M2 2,40 0,53 

Nutid hedonistisk 
M1 3,27 0,57 

0,901 32 0,374 
M2 3,21 0,54 

Framtid negativ 
M1 2,74 0,57 

0,249 32 0,805 
M2 2,72 0,56 

Framtid positiv 
M1 3,33 0,44 

-1,159 32 0,255 
M2 3,40 0,43 

 
TAW 

M1 3,31 0,28 
1,253 32 0,219 

M2 3,25 0,22 
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Ett beroende t-test för upprepade mätningar gjordes även för att besvara den andra 
frågeställningen, om huruvida det skett en förändring i tidsperspektiv respektive 
subjektiv tidsestimation för gruppen bestående av de 10 deltagare som varken hade 
depression eller ångest vid något av mättillfällena eller hade gått i terapi mellan 
mättillfällena, se tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Förändringen från mättillfälle 1 (M1) till mättillfälle 2 (M2) på tidsperspektiv och subjektiv 
tidsestimation för gruppen på tio deltagare som fokus ligger på i studien 
 
  Mättillfälle M SD T df p 

S-ZTPI 

Dåtid negativ 
M1 2,45 0,73 

-0,300 9 0,771 
M2 2,51 0,69 

Dåtid positiv 
M1 3,76 0,46 

0,346 9 0,679 
M2 3,70 0,56 

Nutid fatalistisk 
M1 2,43 0,62 

0,312 9 0,566 
M2 2,37 0,47 

Nutid hedonistisk 
M1 2,98 0,48 

0,121 9 0,610 
M2 3,02 0,52 

Framtid negativ 
M1 2,49 0,57 

0,362 9 1,000 
M2 2,49 0,42 

Framtid positiv 
M1 3,36 0,43 

-0,043 9 0,024 
M2 3,64 0,34 

 
TAW 

M1 3,26 0,29 
0,170 9 0,903 

M2 3,27 0,20 

 
En Bonferronikorrigering på alfanivån 0,05 gjordes för att korrigera resultatet på 
grundval av att flertalet t-test hade genomförts. Efter Bonferronikorrigeringen kunde 
inga signifikanta resultat påvisas för någon av subskalorna i S-ZTPI. Inte heller för 
skattningarna på TAW kunde någon signifikant förändring mellan de två 
mättillfällena påvisas. 
 
För att besvara den tredje och fjärde frågeställningen, om deltagare själva upplever att 
deras tidsperspektiv respektive subjektiva tidsestimation har förändrats och om 
deltagares beskrivningar ligger i linje med deras skattningar, gjordes en tematisk 
innehållsanalys av den intervju som genomförts med en av forskningsdeltagarna. 
Informanten var en förvärvsarbetande man på 35 år. Han hade angett en positiv 
livsomvälvande händelse i formuläret som behandlar detta. Händelsen innefattade en 
genomgången medicinsk behandling som gett informanten bättre hälsa till följd. Vad 
gäller resultatet på TAW var förändringen liten mellan de båda mättillfällena. För 
mättillfälle 1 visade skattningarna i TAW på ett medelvärde av 3,3 och för mättillfälle 
2 var medelvärdet 3,5, vilket är en ökning med 0,2 poäng. Nedan åskådliggörs i figur 
1 informantens tidsperspektivsprofil för de båda mättillfällena. Framtid negativ var 
den subskala som uppvisade störst förändring från mättillfälle 1 till 2 med sin ökning 
med 0,80 poäng. För resterande subskalor var förändringarna enligt följande: Nutid 
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fatalistisk: 0,45, Dåtid positiv: 0,22, Dåtid negativ: 0,20, Framtid positiv: 0,19 och 
Nutid hedonistisk: -0,07. 
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Figur 1. Informantens tidsperspektivsprofil för mättillfälle 1 respektive mättillfälle 2  
 
De teman som analysen gjordes utifrån var följande: Nutid, Dåtid, Framtid samt 
Tidens tempo. 
 
Tema 1. Nutid  
På frågor om inställning till sin nutid svarade informanten att han tyckte att nutiden 
tedde sig positiv men att han upplevde att han inte levde i stunden speciellt mycket då 
han hade det relativt planerat i sin vardag. Informanten menade att han inte kunde 
vara så spontan när det gäller utgifter då han hade mindre pengar att röra sig med nu 
och därmed behövde vara mer planerande, men att han på andra områden i livet hade 
blivit mer spontan sedan ett år tillbaka. Vidare beskrev informanten upplevelser av att 
kunna påverka sitt liv mer nu än för ett år sedan:  
 

Tidigare så kanske man inte upplevde att man hade så mycket möjlighet att påverka 
sin situation. Det inser man ju nu att man har. 

 
På frågan om vad informanten upplevde kunde ligga till grund till förändringen i hans 
upplevelse av hur mycket han kunde påverka sitt liv svarade informanten att han 
trodde att det delvis berodde på att han hade fått bättre hälsa. Han berättade att:  
 

Det är mycket som har förändrats till det bättre. Man är liksom med i matchen om 
dagarna och så.   
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Tema 2. Dåtid 
Vad det gäller inställning till dåtiden så beskriver informanten att han ser sin dåtid 
som övervägande positiv och att han upplever att hans förflutna innehåller mer 
positiva än negativa händelser. På frågan om vad han får för känsla när han tänker 
tillbaka på sitt förflutna svarar informanten att:  
 

Jaa, känslan är väl att man skulle vilja förflyttas tillbaka dit.  
 
Informanten berättat att han upplever att han har många positiva minnen att tänka 
tillbaka på och att han upplever att han kan ha fått en ännu mer positiv bild av sin 
dåtid nu jämfört med för ett år sedan. Informanten beskriver vidare att han upplever 
att hans syn på sin dåtid har förändrats under det senaste året och på frågan om hur 
han upplever att det har förändrats svarar informanten:  

 
Ja saker som man då upplevde som negativt ser man i ett annat ljus nu, att det kanske 
inte var så speciellt negativt för mig.  

 
På frågan om vilket tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid han tror påverkar 
honom mest i vardagen svarar informanten att han tror att dåtiden påverkar honom 
mest: 
 

Jag tror man reflekterar mer över dåtid och sånt man kunnat göra annorlunda och 
tillämpar det istället i vardagen.   

 
Tema 3. Framtid 
Vad gäller framtiden berättar informanten att han ser positivt på sin framtid då han 
tror att han kan få ut mer av livet i framtiden och har ökade möjligheter till arbete. 
Informanten berättar att hans upplevelse är att han ser mer positivt på framtiden nu än 
för ett år sedan och oroar sig mindre: 
 

Det är ju att man helt enkelt bekymrar sig inte över de sakerna numera.  
 
Informanten berättar att hans liv är relativt planerat men att han under senaste året har 
blivit mer flexibel i sina planer: 
 

Ja det är väl påverkat så att man inte ska låsa sig vid planering så mycket. Man 
planerar men man låser sig inte. (…) Man inser och upplever att vissa tillfällen måste 
man ta tillvara på. Till exempel om det dyker upp en möjlighet till ledighet och resa 
utomlands en vecka så ska man kanske passa på att ta den möjligheten och inte tänka 
senare. För då blir det ju aldrig.  

 
Tema 4. Tidens tempo 
Informanten beskriver en allmän upplevelse av att tiden går fort, ibland för fort: 
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Ibland önskar man att man kunde stoppa [tiden] ett tag. Stundtals är det så. (…) Om 
ett jobb till exempel börjar gå på rutin, att det blir så mycket att göra att man hinner 
aldrig stanna upp och reflektera utan det är att jobba, äta, sova. Stressa runt från det 
ena till det andra.  

 
Informanten berättar vidare att han anser att hans upplevelse av tidens tempo inte har 
förändrats under det senaste året.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka stabiliteten över tid i tidsperspektiv respektive 
subjektiva tidsestimation. Den kvantitativa delen av studien ämnade besvara om det 
har skett en signifikant förändring i tidsperspektiv från mättillfälle 1 till mättillfälle 2 
samt om det har skett en signifikant förändring i subjektiva tidsestimation under 
samma tidsperiod. Studiens hypotes var att gruppen på de 10 deltagare som inte hade 
depression eller ångest samt inte hade gått i terapi mellan mättillfälle 1 och 2 skulle 
uppvisa stabilitet i tidsperspektiv och subjektiv tidsestimation.  
 
Stabilitet i tidsperspektiv 
Tidsperspektiv för gruppen på de 33 deltagarna visades förhålla sig stabilt mellan de 
två mättillfällena då signifikant förändring inte kunde påvisas för någon av de sex 
subskalorna. Då tidigare studier funnit samband mellan tidsperspektiv och ångest 
(Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almer & Karlsson, 2007), 
depression (Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almroth 
Lönnberg & Pettersson, 2008) och terapi (Sword et al., 2010) indikerar resultatet i 
denna studie en kanske än större stabilitet i begreppet tidsperspektiv än vad som 
tidigare påvisats. Resultatet ligger i linje med tidigare forskares (Boniwell & 
Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 1999) antaganden om att tidsperspektiv skulle 
förhålla sig stabilt över tid. Resultatet ligger även i linje med det stöd som Kairys’ 
(2010) funnit i sin studie för att tidsperspektiv skulle vara stabilt över tid. Även för 
gruppen med de 10 deltagare som fokus ligger på i studien visade sig tidsperspektiv 
förhålla sig stabilt för samtliga subskalor. Detta resultat stödjer studiens hypotes att 
tidsperspektiv förhåller sig stabilt över tid för en grupp individer som varken har 
ångest eller depression eller har gått i terapi.  
 
I gruppen bestående av samtliga 33 deltagare var 25 av deltagarna studenter under 
tiden som studien pågick, och hela 31 deltagare hade erfarenhet av 
högskoleutbildning. Då majoriteten av deltagarna var eller hade varit studenter är 
resultatet intressant i skenet av Luyckx et al.’s (2010) studie där forskarna fann att 
studenter under en period av fyra månader förändrades till att bli mer 
framtidsfokuserade. Tänkbart är att studenter vistas i en miljö där framtidsfokus 
premieras och därmed själva kommer att lägga stort fokus på just framtiden. 
Zimbardo och Boyd (1999) menar att utbildning skulle kunna påverka människor till 
att bli mer framtidsorienterade. Resultatet i den här studien stödjer dock inte att 
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studier och vistelse i studiemiljö skulle ha samband med ett ökat framtidsfokus. En 
möjlighet är att resultatet i Luyckx et al.’s (2010) studie inte beror på att deltagarna 
var studenter utan har andra förklaringar. För att få mer visshet i studiers eventuella 
samband med tidsperspektiv efterfrågas här vidare studier i frågan. 
 
Enligt Zimbaro och Boyd (1999) kan livshändelser av olika slag, såsom till exempel 
karrrärsutveckling, personliga erfarenheter av droger, traumatiska händelser och 
personlig framgång, ha påverkan på individers tidsperspektiv. I den här studien 
rapporterade 21 av deltagarna i gruppen på samtliga 33 deltagare att de hade varit 
med om någon livsomvälvande händelse under det senaste året. Trots de många 
rapporterade livsomvälvande händelserna så kunde inga signifikanta förändringar på 
tidsperspektiv påvisas för gruppen. Då frågan som deltagarna fått svara på rörande 
livsomvälvande händelser är väldigt öppet ställd har deltagarna inberäknat en stor 
variation av händelser som livsomvälvande, både till storlek och till karaktär. Det är 
möjligt att begreppet livsomvälvande händelse kan ha uppfattats olika av deltagarna, 
och även att vad som upplevs som livsomvälvande varierar mellan olika deltagare. 
Den stora variationen på beskrivna livsomvälvande händelser gör det svårt att jämföra 
de olika rapporterade livsomvälvande händelserna med varandra och dra några större 
slutsatser kring utifrån deltagarnas svar på denna fråga. Ytterligare studier skulle 
behöva göras för att vidare undersöka livsomvälvande händelsers eventuella samband 
med tidsperspektiv. Det skulle även vara av stor vikt om dessa studier undersökte 
karaktären av livsomvälvande händelse som uppvisar samband med tidsperspektiv, då 
detta skulle ge viktig information om stabiliteten respektive föränderligheten i 
tidsperspektiv. 
 
Som redovisats tidigare i studien anser flera forskare (Gorman & Wessman, 1977; 
Boniwell & Zimbardo, 2004; Zimbardo & Boyd, 1999; Kairys, 2010) att 
tidsperspektiv är en relativt stabil karakteristik i personers temperament och kan ses 
som ihållande personlighetsegenskaper. Kairys (2010) fann i sin studie stöd för att 
tidsperspektiv både är att betrakta som en personlighetsegenskap och som ett begrepp 
som verkar förhålla sig stabilt över tid då en uppvisad korrelation mellan 
tidsperspektiv och personlighetsegenskaper visade stora likheter mellan olika 
åldersgrupper. Enligt McCrae och John (1992) är en av grunderna inom 
personlighetsegenskapsteorin att individer kan karakteriseras i termer av relativt 
bestående mönster av tankar, känslor och ageranden. Att resultatet i denna studie 
visar på stabilitet i tidsperspektiv under ett års tid skulle kunna tolkas som stöd för 
kategoriseringen av tidsperspektiv som ihållande personlighetsegenskaper. Andra 
studier har funnit samband mellan tidsperspektiv och ångest (Zimbardo & Boyd, 
1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almer & Karlsson, 2007) respektive depression 
(Zimbardo & Boyd, 1999; Aplemark & Lindroos, 2009; Almroth Lönnberg & 
Pettersson, 2008) vilket å andra sidan tyder på att tidsperspektiv förändras med 
symtombilden och då möjligen skulle kunna ha större samband med symtom än med 
personlighetsegenskaper. Förändringar i symtombild för deltagarna ligger utanför 
ramarna för denna studie, men det kan inte uteslutas att symtomförändringar har 
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funnits bland deltagarna i gruppen på samtliga 33 deltagare. Om förändringar i både 
förbättrande och försämrande riktning har funnits för olika deltagare är det dessutom 
tänkbart att eventuella förändringar i tidsperspektiv i samband med 
symtomförändringarna har tagit ut varandra i beräkningarna och av den anledningen 
inte gett utslag i resultatet i studien. Om tidsperspektiv i ytterligare studier visar sig 
vara nära kopplat till symtombild skulle det kunna indikera att tidsperspektiv 
möjligtvis är att betrakta mer som ett tillstånd än personlighetsegenskaper. Fler 
studier behövs på området för att få större klarhet i tidsperspektivs karakteristika.    
 
Stabilitet i subjektiv tidsestimation 
För subjektiv tidsestimation kunde ingen signifikant förändring påvisas mellan 
mättillfälle 1 och 2 för gruppen på samtliga 33 deltagare. Inte heller för gruppen på de 
10 deltagare som fokus ligger på i studien kunde någon signifikant förändring påvisas 
mellan mättillfällena. Resultatet tyder på att subjektiv tidsestimation skulle vara ett 
begrepp som förhåller sig stabilt över tid. Studiens resultat synes vara bland det första 
i sitt slag då efterforskningarna inför studien inte resulterade i finnandet av tidigare 
forskning som undersökt stabiliteten i subjektiv tidsestimation över tid för en grupp 
bestående av individer som inte har depression och/eller ångest.  Mer forskning på 
området behövs dock för att validera och kunna generalisera resultatet. 
 
Överensstämmelse mellan skattningar och beskrivningar 
Den kvalitativa delen av studien ämnade besvara huruvida deltagare själva upplever 
att deras tidsperspektiv respektive subjektiva tidsestimation har förändrats mellan 
mättillfälle 1 och 2, och om deltagares beskrivna upplevelser ligger i linje med deras 
självskattningar.   
 
Nutid. Informanten berättade att han inte lever för nuet speciellt mycket utan hade det 
mer planerat för sig. Enligt skattningarna på S-ZTPI ligger subskalan Framtid positiv 
högre än subskalan Nutid hedonistisk vilket är en god överensstämmelse med vad 
informanten själv beskrivit. Vidare berättade informanten att han upplevde sig ha 
blivit mindre spontan på vissa områden i livet och mer spontan på andra sedan tiden 
för mättillfälle 1. Det kan tänkas att han därmed generellt är lika spontan som innan 
vilket skattningarna på subskalan Nutid hedonistisk pekar på då skalan uppvisar 
samma värde för båda testtillfällena. Informanten beskrev vidare att han upplevde sig 
kunna påverka sitt eget liv mer nu än vad han upplevde för ett år sedan. Detta 
åskådliggjordes däremot inte i skattningarna på skalan Nutid fatalistisk som snarare 
hade ökat något än minskat från mättillfälle 1 till mättillfälle 2 och därmed indikerar 
en något mer fatalistisk inställning. 
  
Framtid. Informanten beskrev att han ser mer positivt på framtiden än för ett år sedan 
samt oroar sig mindre nuförtiden. Han berättade vidare att han planerar för framtiden 
lika mycket som förut men är mer flexibel i sina planer. Detta stämmer ganska väl 
överens med framtidsskalan Framtid positiv som är stabil sedan mättillfälle ett. Dock 
har subskalan Framtid negativ ökat i skattningarna vilket tyder på en större oro inför 
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framtiden. Här stämmer inte skattningarna och forskningsdeltagarens egen 
beskrivning av sina upplevelser överens.  
 
Dåtid: Informanten beskrev att han upplever att han har fler positiva än negativa 
händelser att tänka tillbaka på i sitt förflutna. Detta stämmer väl överens med 
skattningarna där subskalan Dåtid positiv ligger ett och ett halvt poäng högre än 
Dåtid negativ. Informanten beskrev vidare upplevelsen av att ha fått en positivare syn 
på sin dåtid från mättillfälle 1 till 2, något som inte avspeglas i skattningarna av 
dåtiden då både Dåtid negativ och Dåtid positiv förhåller sig stabilt mellan 
testtillfällena.  
 
Sammanfattningsvis ger informanten i sina beskrivningar av sitt senaste år bilden av 
att må bättre, se mer positivt på sitt liv och ha mer möjligheter i livet än han säger sig 
ha haft tidigare. Vissa av informantens beskrivningar stämmer väl överens med 
informantens självskattningar, medan andra beskrivningar inte är lika 
överensstämmande. Den kanske mest anmärkningsvärda diskrepansen gäller 
subskalan Framtid negativ då denna subskala har ökat från mättillfälle 1 till 
mättillfälle 2 medan informanten själv berättar att han numera oroar sig mindre än 
han gjorde ett år tidigare. Hur det kommer sig att förändringen i tidsprofilen går i 
motsatt riktning mot vad deltagaren själv beskriver kan man bara spekulera kring. En 
möjlighet är att det är deltagarens generella upplevelse av att må bättre och se fler 
möjligheter i livet som avspeglas i deltagarens beskrivningar i intervjun och att det då 
inte nödvändigtvis i alla lägen är deltagarens tidsperspektiv som belyses. En annan 
möjlig förklaring skulle kunna vara att förändringen i subskalan Framtid negativ är 
alltför liten för att kunna sägas vara en reell förändring. Kanske är den lilla skillnaden 
mer ett uttryck för felmarginal i mätinstrumentet än en åskådliggörning av en 
förändring i tidsperspektivet. Vidare är det tänkbart att skillnaden i instrument skulle 
kunna vara en möjlig förklaring till diskrepansen i resultatet då självskattningarna i S-
ZTPI görs utifrån konkreta frågor och svarsalternativ medan intervjun innehåller 
öppnare frågor där informanten själv måste plocka fram materialet. Då tidsperspektiv 
ofta ligger på en omedveten nivå (Zimbardo & Boyd, 1999) är det möjligt att det är 
svårare att själv få syn på och resonera kring sitt tidsperspektiv än att svara på 
konkreta frågor med förbestämda svarsalternativ. Om personen inte har funderat 
kring sin inställning till dåtid, nutid och framtid förut kanske det är svårt för 
henne/honom att beskriva hur hon/han upplever sitt tidsperspektiv och att ge en bild 
av hur det har förändrats sedan ett år tillbaka.  
 
Subjektiv tidsestimation. Informantens skattningar på TAW hade endast förändrats 
marginellt och ligger för båda mättillfällena på övre halvan av skalan vilket visar på 
en upplevelse av att tiden snarare går snabbt än långsamt. Under intervjun beskriver 
informanten upplevelser av att tiden generellt går fort men att hans upplevelse av 
subjektiv tidsestimation inte hade förändrats sedan mättillfälle 1. Beskrivningarna 
som informanten ger i intervjun stämmer därmed väl överens med hans 
självskattningar vad det gäller upplevelse av subjektiv tidsestimation.   
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Metodologisk diskussion 
Studiens testningssituation utformades för att i största möjligaste mån efterlikna 
situationen vid mättillfälle 1. Av denna anledning utformades testmanualen för 
mättillfälle 2 utifrån den testmanual som användes vid mättillfälle 1. För de 
instrument som använts vid båda mättillfällena har samma version av instrumenten 
använts vid båda tillfällena. Då formuläret som behandlade frågor om livsomvälvande 
händelse och terapi är ett nytt instrument som utvecklades inom studien så gjordes en 
pilotstudie för att testa om den fungerade som planerat och fyllde sitt syfte. Vidare 
har alla kvantitativa data dubbelkontrollerats innan beräkningarna genomfördes. För 
att ytterligare stärka studiens validitet användes en metodtriangulering genom att 
självskattningarna kompletterades med en intervju med en av informanterna. Innan 
intervjun gjordes en pilotstudie för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden 
fungerade som planerat.  
 
Då denna studie är en uppföljningsstudie så fanns på förhand begränsningar i urvalet 
av deltagare. Bortfallet i studien uppgick till åtta personer vilket motsvarar 19,5 
procent. Då bortfallen skedde av flera olika anledningar så är det inte troligt att 
bortfallet skulle vara systematiskt. Bortfallet för gruppen som fokus ligger på i 
uppsatsen var endast tre procent vilket får anses som väldigt ringa. Då flertalet av 
deltagarna hade gått i terapi och/eller hade depression och/eller ångest uppgick 
deltagarantalet för den grupp som fokus ligger på i denna uppsats till 10 individer 
vilket får anses vara en ringa storlek. Det är av denna anledning svårt att göra några 
större generaliseringar utifrån resultatet för den mindre gruppen. Den kvantitativa 
datainsamlingen genomfördes inte under exakt samma villkor för alla deltagare då de 
26 deltagare som bodde i Umeå fyllde i självskattningarna på Psykologmottagningen 
medan de 7 deltagare som bodde på annan ort fyllde i självskattningarna i hemmet för 
att sedan skicka in dem brevledes. Det kan inte helt uteslutas att detta skulle kunna ha 
haft viss påverkan på resultatet.  
 
Vad det gäller intervjun i studien hade det varit önskvärt att den genomförts vid 
samma tillfälle som självskattningarna vid mättillfälle 2 ägde rum. Detta var dock 
inte möjligt då insamling av samtliga deltagares självskattningar behövdes för att 
sedan kunna randomisera en deltagare ur gruppen som hade förändringar på sin 
tidsprofil och en deltagare ur gruppen som inte hade detta. Intervjun genomfördes 
därför först cirka en månad efter att deltagaren hade gjort självskattningarna vid 
mättillfälle 2. Jämförelsen mellan informantens beskrivna upplevelser och 
självskattningar skulle av denna anledning kunna vara något missvisande då det inte 
helt går att utesluta möjligheten att informantens tidsperspektiv skulle kunna ha 
förändrats något under denna tid. Tyvärr föll en av de två genomförda intervjuerna 
bort ur studien då det visade sig att det tidigare missats att den ena deltagaren 
egentligen inte ingick i urvalet för intervju. Då tanken från början var att resultatet 
från intervjun endast skulle stå som exempel på deltagares egna beskrivna upplevelser 
så förändrar bortfallet av en intervju egentligen inte värdet av att endast en intervju 
presenteras i studien. Vid utformningen av intervjuguiden var tanken att deltagare 
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skulle få berätta om sin inställning till och syn på sin nutid, dåtid, framtid och tidens 
tempo på ett friare sätt än vad som var möjligt vid självskattningarna. Det visade sig 
vara en svår balansgång att ställa tillräckligt styrande frågor som skulle fånga in de 
två tidsbegreppen och samtidigt ställa tillräckligt öppna frågor så att informanten 
gavs tillräckligt med utrymme för egna beskrivningar av sina upplevelser av och 
inställning till begreppen. Intervjuguiden kan säkerligen utvecklas ytterligare för att 
balansera dessa två aspekter än bättre.  
 
Förslag för framtida forskning 
Trots det psykologiska tidsbegreppets stora påverkan på individers agerande och 
välmående så finns det fortfarande många kunskapsluckor inom området. Utifrån 
denna studies indikationer på att tidsperspektiv skulle vara stabilt över tid vore det i 
framtida forskning värdefullt att vidare undersöka detta genom ytterligare 
longitudinella studier. Önskvärt är att basera studierna på ett större antal individer än 
vad som använts i denna studie för att öka generaliserbarheten av resultaten. Då 
majoriteten av deltagarna varit studerande vore det även av intresse att undersöka de 
två tidsbegreppen i ett bredare urval där deltagarna kommer från olika miljöer. Vad 
gäller instrumentet S-ZTPI som använts i denna studie för att fånga in begreppet 
tidsperspektiv så är det ett relativt nyutvecklat instrument och därmed inte använt i 
någon större skala. I utvecklandet av instrumentet har man tagit fasta på Zimbardo 
och Boyd’s (1999) tankar om att det kan finnas flera subskalor än de fem som de 
funnit och använder i ZTPI. För framtida forskning rekommenderas vidare 
undersökningar av om det kan finnas ytterligare subskalor som inte fångas in med 
dagens instrument. Majoriteten av forskningen kring subjektiv tidsestimation är av 
äldre årgång. Studierna kring begreppet verkar inte vara särdeles utbredd och en stor 
del behandlar sambandet med olika sjukdomstillstånd. I efterforskningarna inför 
studien visade det sig vara betydligt lättare att hitta studier där deltagare fått uppskatta 
varaktigheten av en specifik tidslängd än hur individer generellt upplever tidens 
varaktighet och tempo. För begreppet subjektiv tidsestimering efterfrågas därför mer 
forskning generellt. Denna studie kan ses vara en början till en ansats av ökad 
forskning kring begreppet.   
 
Avslutande kommentarer 
Studiens resultat indikerar att tidsperspektiv och subjektiv tidsestimation är två 
begrepp som förhåller sig stabila över tid. Resultatet ligger i linje med tidigare 
forsknings antaganden om att tidsperspektiv skulle vara stabilt över tid. För subjektiv 
tidsestimation får resultatet anses vara ett nytillskott till forskningsläget då liknande 
forskning är sällsynt. Studien får ses som ett första av förhoppningsvis flertalet bidrag 
av longitudinella studier som behövs för att öka kunskapen kring stabiliteten och 
föränderligheten i de psykologiska tidsbegreppen tidsperspektiv och subjektiv 
tidsestimation.      
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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.  
 
Livshändelse- och terapiformulär 
Nu kommer du få ett formulär med frågor som rör tiden under det senaste året, dvs. 
sen förra gången du gjorde skattningarna. 
Det var det sista formuläret.  (Ge deltagaren blanketten för ifyllande av 
kontouppgifter). Fyll i dina kontouppgifter här så får du ersättningen in på det kontot 
sen. 
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 Bilaga 1 
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 
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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Formulär om livsomvälvande händelser och terapi 
KOD:___________________       DATUM:________________ 
 
Upplever du att något under det senaste året har haft en livsomvälvande 
inverkan på dig? 

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

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

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

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

Vilket?____________________________________________ 
□ Nej 
 

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

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

____________________________________________ 
□ Vet ej 

 
Genomförd terapilängd det senaste året: 

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

 
Avslutade du terapin i förtid? 

□ Ja. Varför? 
__________________________________________________________ 

□ Nej           
Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide 
Välkommen hit! 
Intervjun beräknas ta 30-60 minuter. Den kommer att handla om olika aspekter av 
tidsuppfattning, och jag är intresserad av din nuvarande upplevelse av dessa aspekter 
samt hur det har sett ut under det senaste året. Känns det okej för dig? Precis som 
förra gången får du en ersättning på 95 kronor för ditt deltagande. Efter intervjun kan 
du om du vill få återkoppling på de skattningsformulär du tidigare fyllt i, men det tar 
vi efteråt. Har du några frågor innan vi sätter igång med intervjun? 
Är det okej för dig att jag spelar in samtalet som hjälp för mitt minne? 
 
Då börjar vi med första frågan. 

I. Hur skulle du beskriva ditt senaste år (sedan första mätningen)? 
 

II. Vad har hänt i ditt liv under året? Jag tänker då på både positiva och 
negativa händelser och upplevelser. (för att få personen att fundera kring vad 
som hänt under det senaste året) 

- Positiva händelser? 
- Negativa händelser?  

o Upplever du att det har påverkat dig?  
o Om ja, hur? 

 
III. Nutid hedonistisk 

Nu ska vi prata om nutiden.  Hur ser du på nuet?  
- Hur mycket upplever du att du lever för stunden, för nuet?  
- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller hur du ser på 

nuet? Hur mycket du lever för stunden?  
o Om ja, hur har förändringen sett ut?  

 
Nutid fatallistisk 

- Hur mycket upplever du att du kan påverka och ha inflytande i ditt eget liv 
och hur det ser ut? 

- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller din upplevelse 
av hur mycket du kan påverka ditt eget liv?   

o Om ja, hur har förändringen sett ut?  
 

IV. Dåtid positiv 
Nu går vi över och pratar om hur du ser på ditt förflutna. Hur ser du på 
ditt förflutna?  

- Hur mycket upplever du att ditt förflutna innehåller positiva händelser som du 
kan tänka tillbaka på?  

- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller hur du ser på 
ditt förflutna?  Hur du ser på det positiva innehållet i ditt förflutna? 

o Om ja, hur har förändringen sett ut?  
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Bilaga 3              
Dåtid negativ 

- Hur mycket upplever du att ditt förflutna innehåller negativa händelser som du 
kan tänka tillbaka på?  

- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller hur du ser på 
det negativa innehållet i ditt förflutna?   

o Om ja, hur har förändringen sett ut?  
 

V. Framtid positiv 
Nu ska vi prata om hur du ser på din framtid. Hur ser du på din 
framtid? 

- Till vilken utsträckning planerar du för din framtid.  
- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller hur du ser på 

framtiden? Till vilken utsträckning du planerar för framtiden?  
o Om ja, hur har förändringen sett ut?  

 
Framtid negativ 

- Till vilken utsträckning oroar du dig för din framtid.  
- Upplever du att det gångna året har påverkat dig vad det gäller hur mycket du 

planerar för framtiden?   
o Om ja, hur har förändringen sett ut?  

 
Nu har vi pratat om din syn på din nutid, dåtid och framtid. Är det något eller några 
av dessa som du upplever påverkar dig i ditt liv mer än andra? Jag tänker till exempel 
som påverkar dig i hur du agerar och fattar dina beslut. Finns det något av dessa 
perspektiv som du upplever att du påverkas mindre av än de andra?  

 
VI. Subjektiv tideestimering/ Tidens tempo 

Nu ska vi slutligen prata om hur du upplever tidens tempo. Hur ser du på 
tidens tempo/ hur tiden går? 

- Hur upplever du att tiden går?  
- Upplever du att du under det gångna året har förändrats i hur snabbt eller 

långsamt du upplever att tiden går i olika situationer?  
o Om ja, hur ser förändringen ut och i vilka situationer? 

 
Avslutning av intervjun: 
Det var alla frågor jag hade. Tack för att du ställde upp på intervjun! Vill du nu ha 
återkoppling på dina skattningsresultat? 
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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! 
 

 
 

 
 

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

 
Institutionen för psykologi 
PSYKOLOGMOTTAGNINGEN 
Umeå universitet 
901 87  UMEÅ  
 
Hej! 
 

 
 

 
 

Umeå 2010-09-28 
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Telefonmanual 3 
Hej!  
 
Mitt namn är NN. Är det NN jag talar med? Jag ringer från psykologmottagningen 
angående forskningsprojektet om tid. 
 
För de som valt ut till intervju: 
Först vill jag tacka för din medverkan i projektet så här långt. Sedan undrar jag om du 
skulle vilja vara med på den intervju som du tidigare blivit tillfrågad om. Intervjun 
kommer att handla om din upplevelse av tid, både hur det såg ut för ett år sedan och 
hur det ser ut för dig nu. Det kommer att ta max en timme och du kommer att få en 
ersättning på 95 kr. Efter intervjun kommer det finnas möjlighet att få återkoppling på 
dina självskattningsresultat. Är en intervju något som du kan tänka dig att vara med 
på? 
 
Om ja: Vad bra! Ska vi boka in en tid? Då föreslår jag att vi ses i LOKAL den 
DATUM kl TID. 
 
För de som uppgett att de ej vill intervjuas eller ej är aktuella för intervju: 
Jag vill tacka dig för din medverkan och meddela dig att det inte blev aktuellt med 
någon intervju.  
 
Till alla: 
Sen är det en sak vi glömde fråga om vid självskattningstillfället. Går det bra om jag 
ställer de frågorna nu? 
 
Vi glömde att fråga dig om medicin: 

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

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

Till de som ej ska intervjuas: 
Om du vill ha återkoppling på dina resultat på skattningarna så kan du maila till den 
här adressen ……. 
 
Tack så mycket! 
 
 



 


