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TIDSPERSPEKTIV I RELATION TILL ÅNGEST, DEPRESSION, ORO, ÄLTANDE OCH 

INHIBERING 

Maria Kihlström & Sofia Wåhlin 
 
 

Hur vi människor förhåller oss till dåtid, framtid och nutid avspeglar vår personlighet och kan länkas 
samman till vårt psykiska mående. Denna studie syftade till att studera sambanden mellan 
tidsperspektiv, depression och ångest samt oro och ältande. Vidare ämnade studien att undersöka om 
en bristande inhiberingsförmåga kan förklara oro och ältande. I studien deltog 65 personer från en 
icke-klinisk grupp; 44 kvinnor och 21 män i åldrarna 19 till 40 år. De instrument som användes var 
självskattningsformulären Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory, Beck Depression 
Inventory-II, Beck Anxiety Inventory, Response Style Questionnaire, Pennstate Worry Questionnaire 
samt Strooptestet Serialt färgordtest. Resultaten visade att oro men även ältande bäst predicerar en 
negativ framtidsorientering medan ångest och negativ framtidsorientering bäst förklarade oro. 
Ältande förklarades bäst av negativ framtidsorientering. Gällande inhiberingsförmåga var resultaten 
motstridiga, vilket tolkades som att fler undersökningar kring exekutiva funktioner, oro och ältande 
behövs i framtida forskning. Författarna argumenterar för att ännu tydligare samband för ångest och 
depression skulle kunna hittas i kliniska grupper. Att öka kunskapen om de underliggande 
mekanismerna kring depression och ångest argumenteras vara av stor betydelse för effektivare 
klinisk behandling. 

 
The way we humans relate to the past, present and future reflect our personality and can be linked 
with our mental health. The aim of this study was to examine the relations between time 
perspective, depression, anxiety, worry and rumination. The aim was also to study if a deficient 
capacity of inhibition could be explained by worry and rumination. The study consisted of 65 
participants from a non-clinical sample; 44 women and 21 men in the age of 19 to 40 years. The self 
report inventories included in the study was Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory, Beck 
Depression Inventory-II, Beck Anxiety Inventory, Response Style Questionnaire and Pennstate Worry 
Questionnaire, a Colour-Word test measured the Stroop effect. The result indicated that worry but 
also rumination was the best predictors to a negative future orientation while anxiety and negative 
future orientation best predicted worry. Rumination was mainly explained by a negative future 
orientation. The results of the inhibition processes was contradictory. Further research of executive 
funcions, worry and rumination are needed. The authors are arguing for a stronger relationship 
between anxiety and depression could be found in a clinical sample. More knowledge about the 
underlying mechanisms of depression and anxiety is of importance for a more effective clinical 
treatment. 
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Tidsperspektiv 

Hur vi människor uppfattar tid spelar en stor roll i vårt mänskliga fungerande. Tid 
är ett brett begrepp som kan handla om allt från beräkning av tidsåtgång och 
koordination av rörelser, tal och kognitioner till hur vi förstår vårt vardagliga liv och 
vår personliga historia (Åström, Carelli, Wiberg, Sircova & Wiberg, 2013). 
Begreppet tidsperspektiv (TP) är en fundamental dimension i konstruktionen av 
psykologisk tid, och kopplas till en människans personlighet snarare än hur tid 
exakt uppfattas i exempelvis minuter (Zimbardo & Boyd, 1999). Lewin definierar 
begreppet som ”the totality of the individual’s views of his psychological future and 
psychological past existing at a given time” (1951, s.75). För att skapa mening och 
ge struktur till det som händer omkring oss delar vi in våra personliga och sociala 
erfarenheter i dåtid, nutid och framtid. Vissa människor riktar sin uppmärksamhet 
mot framtida belöningar, andra njuter mer av att vara i stunden och somliga 
fokuserar på tiden som varit. Vår uppfattning om tid är ofta en omedveten process 
men har ett ihållande och starkt inflytande på vårt beteende. Den påverkar våra mål, 
tankar, bedömningar, handlingar och beslut. Vi kan pendla mellan att vara mer eller 
mindre framtid-, nutid- respektive dåtidsorienterande i olika situationer. Människor 
tenderar även att använda de olika tidsperspektiven i olika hög utsträckning. 
Forskning från västvärlden, där samhället ses som främst framtidsorienterat, har 
visat att människor med framtidsorientering har en högre socioekonomisk status, 
högre akademisk utbildning, tar mindre risker och utsätter sig för färre hälsorisker. 
Motsatsen gäller människor med dominant nutidsorientering, som visar ett 
samband på större risk för mentala hälsoproblem, missbruk samt för att begå brott. 
 En balanserad tidsorientering ses som det mest ideala. Det innebär att individen kan 
variera mellan tidigare erfarenheter, nutida önskningar och framtida konsekvenser 
beroende på en situations krav, resurser samt personliga och sociala bedömningar. 
Tidsperspektiv fungerar således som en variabel med både individuella skillnader 
samt variationer som är inlärda och modifierade av en rad olika sociala och 
institutionella influenser så som kultur, utbildning, religion, social klass och 
uppfostran (Zimbardo & Boyd, 1999). 
 

Zimbardo Time Perspective Inventory  

Zimbardo och Boyd (1999) utvecklade utifrån sin teori om tidsperspektiv 
mätinstrumentet Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), som avser mäta 
tidsperspektiv hos individer genom olika påståenden. Påståendena kombinerar 
aspekter av motivation, emotion, kognition och sociala processer och beskriver 
individers uppfattningar, preferenser och värderingar i relation till tidsbaserade 
händelser och erfarenheter. Påståendena delas upp i fem dimensioner som 
tillsammans bildar en profil för tidsperspektiv; Past-Negative, Past-Positive, Present-
Hedonistic, Present-Fatalistic och Future.  
 
Past-Negative (PN) speglar en generell negativ syn på det förflutna. Denna faktor 
består av påståenden som “I think about the bad things that have happened to me 
in the past” och “I often think of what I should have done differently in my life”. 
Eftersom vi i efterhand kan rekonstruera det förflutna kan dessa negativa attityder 
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komma från egentliga negativa/traumatiska upplevelser, från en negativ 
rekonstruktion av en behaglig upplevelse, eller som en blandning av båda (Zimbardo 
& Boyd, 1999). Past-Positive (PP) reflekterar en varm och sentimental attityd till det 
förflutna. Påståenden som tillhör Past-Positive kan vara “It gives me pleasure to 
think about the past” och “I like family rituals that are regulary repeated” (Zimbardo 
& Boyd, 1999). Present-Hedonistic (PH) speglar en njutningslysten och risktagande 
inställning med få tankar på framtida konsekvenser. “Taking risks keeps my life 
from becoming boring” och “I do things impulsively” är några av dess påståenden 
(Zimbardo & Boyd, 1999). Present-Fatalistic (PF) beskriver en fatalistisk hjälplös och 
hopplös syn på tid och livet. Vanliga påståenden för Present-Fatalistic är “You can´t 
really plan for the future because things change so much” och “My life path is 
controlled by forces I cannot influence” (Zimbardo & Boyd, 1999). Future (F) speglar 
en generell framtidsorientering så som att sträva efter framtida mål och belöningar. 
Exempel på påståenden är  “I am able to resist temptations when I know that there 
is work to be done” och “It upsets me to be late for appointments” (Zimbardo & 
Boyd, 1999).  
 
Även om ZTPI i tidigare forskning har använts och validerats ansåg Carelli, Wiberg 
och Wiberg (2011) att uteslutandet av de negativa effekterna av att se på framtida 
händelser innebar en förenklad syn på framtiden. De ansåg att framtidsskalan Future 
skulle utökas och specificeras eftersom positivt och negativt framtidstänkande 
påverkar oss på olika sätt.  Fokus på mål kan hjälpa oss att anpassa oss till livets 
olika förändringar medan rädslor och oro inför en oviss framtid kan påverka vår 
njutning av livet och kan ha en skadlig inverkan på psykisk och fysisk hälsa (Carelli, 
Wiberg & Åström, 2013). Därmed utvecklade de Zimbardos originalversion genom 
att dela upp Future-skalan till två nya skalor; Future-Negative och Future-Positive 
(Carelli et al., 2011). Future-Negative (FN) handlar om negativa känslor om 
framtiden så som oro, rädslor, osäkerhet och förväntade negativa utfall (Carelli et al., 
2013). Åtta nya påståenden skapades för FN, exempelvis “The future contains too 
many boring decisions that I do not want to think about”, samt två påståenden från 
orginalversionen. Future-Positive (FP) bestod av de elva originalpåståendena från 
ZTPI:s orginalversion av Futureskalan (Carelli et al., 2011). 
 
Det finns även stöd för Zimbardos konceptualisering av tidsperspektiv utifrån ett 
neuropsykologiskt perspektiv. Carelli & Olsson (2013) undersökte vilka delar av 
hjärnan som aktiveras vid användning av olika tidsperspektiv. Det huvudsakliga 
fyndet i studien där subskalorna av S-ZTPI användes var att ett gemensamt 
tidsrelaterat nätverk av temporala cortex och parietala och frontala delar av 
hjärnan aktiverades. Vidare upptäcktes även att de olika tidsperspektiven (dåtid, 
nutid och framtid) var sammankopplade med specifika områden av hjärnaktivitet. 
För dåtid och nutid var den frontala aktiviteten mer associerad till de mediala 
delarna (BA 10 och BA 9 för dåtid samt BA 32 för nutid) medan framtidsperspektiv 
mer aktiverade de ventrolaterala delarna av prefrontala cortex (BA 45, BA 44).  
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Psykologiska mekanismer i kliniska tillstånd 

Depression och ångest 

Depression definieras enligt American Psychiatric Association (2002) som en 
psykisk sjukdom inom de affektiva syndromen eller förstämningssyndrom och delas 
in i undergrupper såsom depressiva syndrom, bipolära syndrom, 
förstämningssyndrom orsakat av somatisk sjukdom eller skada samt 
substansbetingat förstämningssyndrom. Depression karaktäriseras främst av tankar 
av förlust och hopplöshet (Miles, MacLeod & Pote, 2004). Andra kriterier för 
depression är minskat intresse och lust, viktpåverkan, sömnstörningar, brist på 
energi, känslor av värdelöshet eller skuldkänslor, minskad koncentrationsförmåga 
samt återkommande tankar på suicid eller döden (American Psychiatric Association, 
2002). 
 
Ångest är starkt associerad med tankar om förväntad skada och förekomst av 
hotande situationer (Miles et al., 2004). Det centrala i de flesta ångestsyndrom är 
individens oro för fara och sättet att reagera på faran. Ångest handlar inte om den 
egentliga faran i sig utan en persons subjektiva uppfattning om eventuell fara. 
Ångestsymtom kan delas in i kognitiva, affektiva, beteende och fysiologiska (Beck & 
Emery, 2005). American Psychiatric Association (2002) indelar ångestproblematik i 
ett flertal diagnoser såsom generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt 
stressyndrom, social fobi och tvångssyndrom.  
 
Mellan ångest och depression finns det en stark komorbiditet, de har ett nära 
samband och överlappar ofta varandra (Brown, Campbell, Lehman, Grisham & 
Mancill, 2001; Mineka, 1998). I en stor studie av Brown et al. (2001) konstaterades 
att depression sällan förekom i en “ren” form. Depression förekom ofta i samband 
med andra psykiska besvär, framförallt ångest. Även om ångest och depression ofta 
uppträder samtidigt, så är det vanligare att ångestsymptom föregår depression än 
tvärtom (Mineka, 1998). Tellgren (1985, refererat i Miles et al., 2004) förklarade 
överlappet mellan depression och ångest med en affektiv tvåfaktorsmodell; Positiv 
Affekt och Negativ affekt. Positiv affekt innebär känslor av glädje, entusiasm, energi 
och styrka. Negativ affekt innebär känslor av rädsla, nervositet skuld och ilska. 
Människor med depression anses ha hög negativ affekt och låg positiv effekt medan 
människor med ångest endast visar på hög negativ affekt. Clark & Watson (1991) 
tog modellen ett steg längre och menade att symptom av depression och ångest kan 
grupperas i tre subtyper. För det första delar ångest och depression en generell 
negativ affekt. Vidare karaktäriseras varje syndrom samtidigt av egna kluster av 
symptom, som bildar två subtyper. Somatisk spänning och hyperarousal 
(exempelvis andnöd, yrsel, torr mun) är specifik vid ångest medan anhedoni, 
oförmågan att känna lust, samt frånvaro av positiv affekt, är relativt specifik till 
depression.  
 

Oro och ältande  

Oro är negativt känsloladdade och relativt okontrollerbara tankar och bilder som är 
nära relaterade till rädsloprocesser (Borkovec, 1983). Vidare ses oro som en form av 
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kognitivt undvikande för att minska negativa känslor genom att den oroade mentalt 
förbereder sig inför förväntade negativa händelser (Hong, 2007). För General 
Anxiety Disorder (GAD) är oro det mest centrala kännetecknet, men oro ingår även i 
de allra flesta ångeststörningar (Nolen-Hoeksema et al., 2008).  
 
Nolen-Hoeksema & Morrow (1991) operationaliserade begreppet ältande i sin teori 
The response style theory, där ältande definieras som en repetitiv och passiv 
fokusering på svårigheter och bekymmer. Det kan handla om att fixera sig vid 
orsaker och konsekvenser till ett problem men utan att kunna tillämpa aktiv 
problemlösning till en förändring. Depressivt ältande förklaras utifrån 
återkommande tankar som fokuserar på orsaker, symptom och konsekvenser kring 
den egna depressionen, och har fått stor uppmärksamhet i forskningen på grund av 
de negativa konsekvenser som den ger (Nolen-Hoksema & Morrow, 1991).  Ältande 
korrelerar med ett antal maladaptiva kognitiva stilar, exempelvis hopplöshet, 
pessimism, självkritik och neuroticism. Depressiva människor har ofta ett negativt 
präglat ältande (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). Ältande förvärrar 
depression bland annat genom att öka negativt tänkande om dåtid, nutid och 
framtid. Ältande försämrar även förmågan till problemlösning genom att påverka 
tänkandet till att bli mer pessimistiskt och fatalistiskt. Longitudiella studier har visat 
att människor som tenderar att älta när de är nedstämda har längre perioder av 
depression och har en större risk att utveckla depressiva störningar (Nolen-
Hoeksema et al., 2008; Whitmer & Banich, 2007). Ältande visar även på samband 
med ångest, ätstörningar samt självskadebeteende (Nolen-Hoeksema et al., 2008).  
 
Ältande och oro är kognitiva processer med gemensamma karaktärsdrag som 
korrelerar med varandra. De rör båda återkommande och självfokuserande tankar 
och ger konsekvenser så som koncentrationssvårigheter och bristande 
problemlösningsförmåga (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Ältande och oro fungerar 
som mentala copingstrategier för att hantera emotionella svårigheter. De tenderar 
dock att förvärra och bibehålla negativa affekter (Hong, 2007). Både oro och ältande 
berör bekymmer om kontroll och ovisshet. Oro förekommer när människor känner 
osäkerhet men tror att de potentiellt kan kontrollera händelser medan ältande sker 
då människor är mer säkra och ser händelser som icke kontrollerbara. Ältande får 
deprimerade individer att tro att deras situation är hopplös och att agerande är 
lönlöst (Nolen-Hoeksema et al., 2008).  
 
Studier visar dock att ältande och oro går att skilja åt statistiskt (Nolen-Hoeksema et 
al., 2008; Fresco, Frankel, Mennin, Turk & Heimberg, 2002). En av skillnaderna 
verkar ligga i tidsperspektivet. Oro fokuserar på framtida hot som skulle kunna 
hända men ännu inte hänt. Genom att oroa sig försöker individen medvetet förutse 
och förbereda sig för eventuella hot för att på ett omedvetet plan försöka undvika 
negativa känslor och smärta. Även ältande kan involvera framtida hotfulla 
situationer, men människor som ältar verkar huvudsakligen fokusera på dåtida 
händelser så som varför något blev som det blev och medvetet försöka förstå dess 
djupare mening. Personer som ältar är mer fokuserade på frågor kring egenvärde, 
mening och teman om förluster. Personer som ältar försöker också omedvetet 
undvika hotfulla situationer men genom att inte behöva ta ansvar för att agera. När 
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människor ältar hittar de bevis för att allt är hopplöst och de kan lika gärna ge upp 
(Nolen-Hoeksema et al., 2008).  
 
Repetitiva tankeprocesser så som ältande och oro har visat på en sårbarhet för 
depression och ångest (Nolen-Hoeksema et al., 2008; Fresco et al., 2002; MacLeod & 
Byrne, 1996). Empiriska studier har försökt förklara exakt på vilket sätt dessa 
hänger samman utan att kommit fram till ett entydigt svar. I en studie från 
Singapore på en icke-klinisk population var målet att undersöka oro och ältande i 
relation till ångest och depression. Studien visade att oro hade ett unikt samband 
med både ångest och depression medan ältande endast visade samband med 
depression (Hong, 2007). I en studie av Calmes & Roberts (2007) besvarade 
studenter självskattningsformulär i ältande, oro, ångest och depression. Resultaten 
visade att både oro och ältande kan förutse ångestsymptom men inte depressiva 
symptom. Sammantaget ger tidigare forskning till viss del en motsägelsefull bild, där 
både oro och ältande har ett samband med ångest- och depressionssymtom 
(Segerstrom, Tsao, Alden & Claske, 2000). 
 

Tidsperspektiv i ångest och depression 

Forskning föreslår att ångest är sammankopplad med en tendens att tänka om 
framtiden i negativa termer (Eysenck, Payne & Santos, 2006). I de flesta 
ångestsyndrom återfinns oro, som kan beskrivas som framtidsorienterad, det vill 
säga en förväntad oro för framtida hot, olyckor och skador (Nolen-Hoeksema et al., 
2008). Framtid och ångest kopplas samman i Zaleskis begrepp Future Anxiety, 
vilket specifikt handlar om ångest som utvecklas på grund av osäkerhet och oro 
inför händelser som kan inträffa i en mer avlägsen framtid (Zaleski, 1995).  
 
Studier har gjorts för att undersöka hur ångest hänger samman med synen på tid. 
Åström, Carelli, Wiberg, Sircova & Wiberg (2013) har funnit att personer med hög 
ångest signifikant får högre poäng på ZTPI FN men även på PN. Resultatet indikerar 
att ångestfyllda personer har tidsprofiler där de ser på framtiden med oro och 
negativ förväntan samt kommer ihåg det förflutna med ånger samt negativa och 
aversiva känslor. 
 
Människors framtidstänkande i relation till förväntande positiva och negativa 
händelser undersöktes i en studie av MacLeod, Byrne & Valentine (1996). Designen 
innehöll en ångestgrupp, en ångest- och depressionsgrupp samt en kontrollgrupp. 
Studien visade att ångestgruppen samt ångest- och depressionsgruppen genererade 
signifikant fler negativa framtidsupplevelser än kontrollgruppen. Ångest och 
depressionsgruppen genererade dock även färre positiva framtidsupplevelser än 
övriga grupper. Resultaten går i linje med andra studier som visar att ångest är 
förknippat med ett ökad negativt tänkande om framtiden men inte nödvändigtvis 
minskat positivt framtidstänkande, medan depression förknippas med både ökat 
negativt framtidstänkande och minskat positiv framtidstänkande (MacLeod et al., 
1996). En liknande studie har gjorts med ungdomar för att undersöka hur 
depression och ångest påverkar synen på framtida och dåtida positiva och negativa 
händelser. Målet med studien var att undersöka om samma mönster från McLeods 
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tidigare forskning även följde i yngre åldrar. Denna studie visade att ungdomarna 
med höga nivåer av depression och ungdomarna med hög nivå av ångest signifikant 
rapporterade mer negativa dåtida och framtida händelser än kontrollgruppen. Dock 
genererade ingen av grupperna färre positiva händelser varken i dåtid eller framtid, 
något som var motsatt till tidigare forskning och den förväntande hypotesen. 
Resultaten stödjer att kognitioner är inblandade i ångest och depression även om 
studien inte stödjer att kognitioner skulle vara olika för olika kliniska tillstånd (Miles 
et al., 2004). Annan forskning har kunnat visa tydligare skillnader mellan ångest och 
depression i relation till tid. Eysenck et al. (2006) kunde visa att depression var 
kopplat till mer negativa dåtida händelser medan ångest var kopplat till mer negativa 
framtida händelser. 
 

Inhibering i relation till ångest, depression, oro och ältande 

Forskning visar hur ångest försämrar kognitiva förmågor, speciellt i uppgifter som 
är komplexa och uppmärksamhetskrävande (Derakshan & Eysenck, 2009). Vidare 
finns belägg för hur både ångest och kronisk oro predicerar inkräktande 
okontrollerade negativa tankar i en klinisk population, samt att förmågan att 
inhibera inkräktande orostankar verkar vara svårare för ångestfyllda personer 
(Crowe, Matthews och Walkenhorst, 2007). Även ältande kopplas till nedsatta 
exekutiva funktioner (Whitmer & Banich, 2007). 
 
Begreppet exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för de generella målriktade 
mekanismer som reglerar olika typer av kognitiva subprocesser och är därmed 
grundläggande för den mänskliga dynamiken. Forskningsområdet är inte helt klar 
över de exakta komponenterna i de exekutiva funktionerna och somliga menar att 
det kan finnas en ensam underliggande gemensam komponent (Miyake, 2000). 
Miyake (2000) fokuserar på tre vedertagna relativt grundläggande exekutiva 
funktioner; Shifting, att växla mellan uppgifter, Updating, övervakning och 
uppdatering av inkommande information, och Inhibition, förmågan att inhibera 
impulser. Miyake definierar vidare inhibering som avsiktligt kontrollerad 
undertryckning av en stark respons. Resultaten i hans studier visar att dessa tre 
funktioner är separata, men samtidigt inte helt oberoende av varandra (Miyake, 
2000). Stroop är ett välkänt test för exekutiva funktioner i form av uppmärksamhet 
och inhibering, och används frekvent i forskning samt kliniska sammanhang. Testet 
undersöker tidsskillnaden mellan att benämna färger samt läsa färgnamn. För att 
klara uppgiften att läsa färgord som är tryckta i en avvikande färg behöver 
testpersonen stoppa den automatiska impulsen att läsa ordet, till förmån för att 
istället benämna färgen (MacLeod, 1991). Strooptestet korrelerar även med 
känslighet för skador och nedsättningar i frontalloben, vilket tyder på att de 
exekutiva funktionerna verkar aktiveras (Miyake 2000).  
 
Kring oro, ångest och exekutiva funktioner finns ett flertal olika teorier. Derakshan, 
Ansari, Hansard, Shoker & Eysenck (2009) visade att personer med hög ångest i 
jämförelse med personer med låg ångest, hade längre svarstid på ett test där de 
behövde inhibera impulsen att titta på ett stimuli, och ännu längre svarstid då 
stimulit var hotfullt laddat. Antalet rätt och fel påverkades inte. Dessa fynd tyder på 
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att ångest påverkar prestation gällande efficiency, prestation med avseende på 
snabbhet, men inte effectiveness, prestation med avseende på kvalitet (Derakshan et 
al., 2009). Resultaten i ett Strooptest med emotionellt innehåll visade att ångestfyllda 
personer var generellt långsammare än personer med låg ångestnivå i 
benämnandet av färger då orden var hotrelaterade. Även detta stödjer antagandet att 
ångest påverkar inhiberingsförmågan (Derakshan & Eysenck, 2009). Crowe et al. 
(2007) har funnit i sin studie att hög oro signifikant bidrar till sämre prestation på 
arbetsminnestest. De resonerar kring om sämre tankebortträningsförmåga 
(thought supression) kan vara en förklaring till resultatet. Tankebortträngning 
definieras som en medveten prevention av de tankar som kommer till arbetsminnet, 
exempelvis orostankar. Crowe et al. argumenterar att tankebortträngning effektivt 
kan inhibera irrelevant information i arbetsminnet och därmed frigöra tillräckliga 
exekutiva resurser för att klara uppgiften bättre. En annan förklaring handlar om 
antagandet att den centrala exekutiven primärt relaterar till uppmärksamhet. I det 
fallet kan kontrollerad uppmärksamhet, exempelvis genom tankebortträngning, 
vara en strategi för att kunna undvika distraktioner och lösa uppgiften (Crowe et al., 
2007). Price och Mohlman (2007) föreslår kontrasterande att oro för personer med 
General Anxiety Disorder är positivt korrelerat med en intakt inhibitorisk kontroll. I 
sin studie undersöker de hur relationen ser ut mellan prestation på ett Strooptest 
samt olika självskattningsskalor för ångest, oro, depression. De argumenterar för att 
den inhibitoriska kontrollen i stor utsträckning aktiveras vid oro på grund av att 
personen riktar sin uppmärksamhet endast mot det verbala innehållet som oron 
består av. Därmed stänger de ute andra processer så som att hantera de hotfulla 
stimulin utifrån emotionellt material, stark arousal och samt mentala bilder. Alla 
dessa processer behövs för att hantera rädsloreaktionen adekvat, därmed kan oro 
användas som en undvikande negativt förstärkt copingstrategi som hanterar 
situationen tillfälligt men som inte tar itu med rädslan på lång sikt.  
 
Belägg för hur ältande och exekutiva funktioner relaterar till varandra är än så länge 
begränsade. Depressivt ältande har tidigare visat sig korrelera med nedsättningar i 
de exekutiva funktionerna med tyngd på perseverativt beteende, det vill säga 
avvikande upprepningsbeteende, och perseverativt tänkande (Whitmer & Banich, 
2007). Whitmer och Banich (2007) visade hur exekutiva svårigheter för personer 
som ältar depressivt har ett närmare samband med svårigheter att inhibera tidigare 
information jämfört med svårigheter att växla uppgift. Detta indikerar att depressivt 
ältande personer har extra svårt att lösgöra sig från ouppnåeliga mål och ledsna 
tankar eftersom de är oförmögna att blockera dem från sin uppmärksamhet.  
 

Syfte 

Litteraturen inom forskningsfältet ångest och depression kopplat till ältande och oro 
uppvisar en splittrad och komplex bild. Varje begrepp är särskilt och har unika drag, 
men de överlappar och korrelerar även med varandra till viss del. Tidsperspektiv och 
tankar kring tiden har samband med både ångest och depression (Åström et al., 
2013). Den gemensamma nämnaren för både oro och ältande föreslås vara 
repetitiva tankar (Nolen-Hoeksema et al., 2008), något som kan ses som en 
oförmåga att inhibera och tränga undan påträngande tankar. Med denna bakgrund 
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är det intressant att vidare utforska hur kopplingarna ser ut mellan ältande och oro 
samt ångest och depression med tanken att tidsperspektiv kan vara ett sätt att 
förklara skillnaderna dem emellan. Tidigare forskning föreslår en länk mellan ältande 
och oro i form av repetitiva tankar och svårigheter med inhibering men ingen har 
tidigare undersökt självskattad oro och ältande i samband med ett objektivt 
inhiberingstest inom ramen för samma studie. 
 
Syftet med denna studie är således att undersöka sambanden mellan en persons 
tidsuppfattning, symptomgraden av depression och ångest, benägenhet till ältande 
och oro samt hur förmågan att inhibera relaterar. Studien är en del i 
forskningsprojektet Time Perspective Project. 
 

Frågeställningar 

Forskningen beskriver hur oro återfinns som ett symptom inom ångestsyndrom 
samt hur ångest är sammankopplad med att tänka om framtiden på ett negativt sätt 
(Zaleski, 1996). Åström et al. (2013) visar i sin studie hur personer med hög ångest 
får höga poäng på FN och PN, vilket indikerar att dessa personer mest uppehåller 
sig vid framtiden och dåtiden men inte i nuet. Utifrån dessa resonemang förväntar vi 
oss att FN korrelerar med oro och ångest, samt att sambandet för ångest och oro 
bör vara starkare med FN än med PN. 
 
Hypotes 1. Det finns ett samband mellan mellan Future-Negative, oro och ångest. 
 
PN innefattar en negativ syn på det förflutna (Zimbardo & Boyd, 1999). Nolen-
Hoeksema (2008) föreslår att personer som ältar huvudsakligen verkar fokusera på 
händelser i det förflutna. Studier har visat att ältande har ett samband med 
depression samt att ältande tenderar att förvärra och bibehålla negativa affekter 
(Hong 2007). Personer som ältar tenderar att ha längre perioder av depression och 
större risk att utveckla depressiva störningar (Nolen-Hoeksema et al, 2008; 
Whitmer & Banich, 2007). Därmed förväntar vi oss att PN korrelerar med både 
ältande och depression. 
 
Hypotes 2. Det finns ett samband mellan Past-Negative, ältande och depression.  
 
Forskning har tidigare kopplat samman ångest, orostankar och ältande med nedsatta 
exekutiva funktioner (Whitmer & Banich, 2007; Derakshan & Eysenck, 2009; Crowe 
et al., 2007). Derakshan och Eysenck (2009) resonerar att just oro kan vara den 
komponenten som gör att ångestfyllda personer presterar sämre på exekutiva test. 
Repetitiva tankar, en oförmåga att inhibera och tränga undan påträngande tankar, 
antas vara en gemensam nämnare för både oro och ältande (Nolen-Hoeksema et al., 
2008). Med bakgrund till detta tror vi oss finna att orosfyllda och ältande personer 
har en sämre inhiberingsförmåga.  
 
Hypotes 3. Högre grad av oro samt högre grad av ältande har ett samband med 
sämre inhiberingsförmåga.  
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Metod 

Deltagare 

Ursprungsurvalet var 73 personer varav fyra uteslöts på grund av att de inte hade 
svenska som modersmål, en uteslöts på grund av administrationsfel, en på grund av 
inkorrekt ifyllande av formulär samt två stycken uteslöts för de tidigare hade gjort 
Stroop-testet fler än fem gånger. Det slutgiltiga urvalet bestod av 65 personer varav 
44 var kvinnor och 21 var män. Deltagarna var mellan 19 år och 40 år med en 
medelålder på 26 år. Gällande civilstånd uppgav 26 personer att de var ensamstående 
och 39 personer att de ingick i ett förhållande. Som sysselsättning uppgav 55 
personer studier, 9 personer arbete och 1 person annat. Som pågående eller 
avslutande utbildningsnivå uppgav 58 personer folkhögskola/universitet, 6 
personer gymnasium och 1 person grundskola. 
  

Instrument 

I studien ingick fem självskattningsformulär, ett Strooptest samt ett formulär med 
frågor angående upplevd oro och ångest under Strooptestet (se tabell 1). 
  
Tabell 1. Använda instrument i studien. 
 

Instrument Syfte för användning 

S-ZTPI Skattning av personligt tidsperspektiv 
Beck Anxiety Inventory (BAI) Skattning av ångestsymptom 
Beck Depression Inventory-II (BDI-II) Skattning av depressionssymptom 
Response Style Questionnaire (RSQ) Skattning av ältande vid nedstämdhet 
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) Skattning av orostankar 
CWT - Serialt färgordtest (Strooptest) Mätinstrument för inhibering 
Frågor efter testningen Kontrollera för ångest/oro under Strooptest 

  
Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) är ett självskattningsformulär 
som är utvecklat för att mäta tidsperspektiv i sex dimensioner; Past-Negative (PN), 
Past-Positive (PP), Present-Hedonistic (PH), Present-Fatalistic (PF), Future-Negative 
(FN) och Future-Positive (FP). Instrumentet grundas på Zimbardos ursprungliga 
version ZTPI bestående av fem dimensioner, i den svenska versionen är den sjätte 
dimensionen Future-Negative (FN) tillagd. S-ZTPI består av 64 påståenden, som 
skattas på en femgradig likertskala; stämmer inte alls, stämmer inte särskilt bra, 
stämmer delvis/delvis inte, stämmer ganska bra och stämmer helt. Antal påståenden 
varierar i subskalorna från nio till femton, varav fem påståenden är omvända (se 
tabell 2) (Carelli et al., 2011). Reliabiliteten på den ursprungliga ZTPI ligger mellan 
Cronbachs alfa .74 och .82 (Zimbardo & Boyd, 1999). Vid ett test-retest gav S-ZTPI 
en reliabilitet på .60-.85 för de sex dimensionerna (Carelli et al., 2011). Carelli et al. 
(2011) fann ett Cronbachs alfa på .75 för den reviderade skalan framtid negativ och 
.70 för den reviderade skalan framtid positiv. 
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Tabell 2. Subdimensioner i S-ZTPI 
 

Subdimensioner S-ZTPI Påståenden (n=64) 

Dåtid-positiv (PP) n=9 2, 7, 13, 17, 22, 29(R), 33, 47(R), 55 
Dåtid-negativ (PN) n=10 4, 5, 18, 24, 31, 37, 38, 42, 56, 60 
Nutid-hedonistisk (PH) n=15 1, 8, 14, 19, 21, 25, 30, 32, 35, 36, 48, 50, 52, 54, 61 
Nutid-fatalistisk (PF) n=9 3, 16, 41, 43, 44, 45, 53, 58, 59 
Framtid-positiv (FP) n=11 6, 10, 15, 23, 26(R), 34, 46, 49, 51, 57, 62(R) 
Framtid-negativ (FN) n=10 9(R), 11, 12, 20, 27, 28, 39, 40, 63, 64 

 

Response Style Questionaire (RSQ)  - The Ruminative Response scale är ett 
självskattningsformulär med 71 items som avser att mäta vad människor tenderar 
att göra då de känner sig nedstämda eller deprimerade (se bilaga 4). Dessa items är 
grupperade i fem subskalor; The Ruminative Response scale, Distracting Response 
scale, Problem-Solving scale och Dangerous Activities scale. The Ruminative scale 
avser att mäta graden av ältande vid nedstämdhet och består av 22 items såsom “Du 
tänker, varför kan jag inte komma igång” och “Du tänker på alla dina brister, 
misslyckanden, fel och misstag”. Påståendena beskriver reaktioner vid nedstämdhet 
utifrån fokus på sig själv, symptom eller konsekvenser och orsaker till 
nedstämdheten. Varje item skattas på en fyragradig likertskala; Nästan aldrig, Ibland, 
Ofta och Nästan alltid. Den interna konsistensen för subskalan är .89 (Cronbach’s 
alfa). RSQ har visat sig vara en valid skala för att mäta ruminering. En signifikant 
korrelation på r=.62 har redovisats i en dagboksstudie, där svaren på subskalan 
jämfördes med testpersonernas redovisade användning av ruminerande reaktioner. 
(Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). 
 

Penn State Worry Questionnarie (PSWQ) är ett självskattningsinstrument som avser 
att mäta graden av oro (se bilaga 5). Instrumentet innehåller 16 påståenden så som 
“Jag överväldigas av mina bekymmer” och “Så fort jag avslutat en uppgift börjar jag 
oroa mig för allt annat jag måste göra”. Fem av dessa påståenden är omvända. 
Påståendena skattas på en femgradig likertskala; Inte alls typiskt, Sällan typiskt, 
Något typiskt, Ofta typiskt och Mycket typiskt. Svaren i självskattningsformulären 
anses inte vara påverkade av social önskvärdhet. PSWQ visar sig ha god validitet för 
att mäta oro. Studier visar på att den interna konsistensen är hög (a =.91 - .95) och 
test-retest är hög (.92). Självskattningsformuläret korrelerar med andra 
psykologiska mätinstrument relaterade till oro samt korrelerar inte med andra mått 
som är mer avlägsna från orosbegreppet (Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990). 
PSWQ är översatt till svenska av Breitholtz och Rondahl (2004). För denna studies 
syfte har den svenska översättningen skickats för backtranslation och sedan jämförts 
med originalversionen, för att ytterligare stärka den svenska översättningen. 
  
Beck Depression Inventory (BDI-II) avser att mäta graden av depressionssymptom 
och består av 21 olika ämnen som handlar om symtom på depression vilka ska 
skattas utifrån ökande svårighetsgrad. Testpersonen ombeds välja ett påstående 
per ämne som stämmer in på hur de känt sig de senaste två veckorna, exempelvis: 
Självförakt. 0. Mitt självförtroende är som tidigare, 1. Jag har fått sämre 
självförtroende, 2. Jag är besviken på mig själv, 3. Jag tycker illa om mig själv (Beck, 
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Steer & Brown, 2006). Eftersom depressiva patienters symtom förväntas avta över 
tid och med anledning av behandlingsåtgärder resonerar är det mindre lämpligt 
att rapportera skalans reliabilitet baserat på test-rest, dock är det denna metod 
som används. Test-reteststabilitet har uppmätts till mellan .77 och .93 (Beck et al., 
2006). Pearsons produktmomentkorrelationskoefficent har rapporterat till mellan 
0,48 och 0,86 för pre- respektive posttest för psykiatriska patienter. För 
normalpopulationen uppvisas mer stabila värden för reliabilitet, nio studier visar 
på test-retestkorrelation mellan 0,60 och 0,90 (Beck et al., 2006). Den interna 
konsistensen varierar i olika studier mellan .86 och .93 (Beck et al., 2006). 
Validiteten redovisas genom samband mellan BDI-II och andra utvalda skalor med 
korrelationer på .68 (BHS), .60 (BAI), .71 (HRDS-R), .47 (HARS-R), .71 (Zung-SDS), 
.84 (SCL-90 Depression) och .61 (SCL-90 Psykoticism) (Beck et al., 2006). 

Beck Anxiety Inventory (BAI) är ett självskattningsformulär som avser att mäta 
graden av ångetssymtom med hjälp av 21 påståenden. Testpersonen ombeds skatta 
upplevda symptom under den senaste veckan på en fyragradig likert skala; 0. Inte 
alls, 1. Lite (har inte besvärat mig mycket), 2. Delvis (har varit väldigt obehagligt, 
men jag kunde uthärda det) och 3. Mycket (har knappt stått ut). Dessa 21 påståenden 
kan delas upp i fyra subskalor som representerar olika delar av ångest; 
upplevelserelaterade, panikrelaterade, fysiologiska och autonoma (Beck & Steer, 
2009). BAI har påvisats ha en hög intern konsistens, Cronbachs alfa uppmättes till 
.92 i en studie med 160 öppenvårdspatienter. Även högre värde (.94) har uppmätts i 
studie med 40 patienter med diagnosen ångestsyndrom (Beck & Steer, 2009). BAI 
visar på hög test-retestreliabilitet på .75 (Beck, Brown, Epstein & Steer, 1988). BAI 
motsvarar de kriterier på symtom i DSM-III-R som är riktlinjer för diagnosticering 
av patienter med ångestsyndrom, särskilt symtomen för paniksyndrom och 
generaliserat ångestsyndrom. Resultat visar att BAI korrelerar signifikant med 
vedertagna instrument vad gäller självskattning och klinisk skattad ångest. BAI har 
jämförts med bland annat skalan Hamilton Anxiety Rating Scale - Revised och en 
subskala till Cognition Check list. Korrelationen mellan skalorna var .51. En 
signifikant korrelation fanns mellan BAI och subskalorna Trait (.58) och State (.47) i 
självskattningsinstrumentet State-Trait Anxiety Inventory. Norska versionen av BAI 
har uppvisat god psykometrisk överensstämmelse med den amerikanska versionen 
(Beck & Steer, 2009).  
  
Serialt färgordtest - CWT avser att mäta skillnaden i lästid mellan färg och färgord 
tryckta i inkongruenta färger. I denna version av CWT får testpersonen först läsa tio 
rader bestående av x tryckta i färgerna blå, grön, röd och gul, och totaltiden 
antecknas. Därefter får testpersonen öva att läsa en rad med orden blå, röd, grön 
och gul tryckta i inkongruenta färger. Slutligen läser testpersonen en hel sida med 
färgorden tryckta i inkongruenta färger, slumpmässigt utplacerade i tio rader med tio 
ord per rad. Tidtagning tas för varje 20 ord, samt en totaltid. Differensen mellan den 
tid det tar för testpersonen att läsa samtliga x:en jämfört med tiden det tar för 
testpersonen att läsa samtliga färgorden i inkongruenta färger är själva 
Stroopeffekten. Testpersonen får läsa denna sida totalt fem gånger, med cirka en 
minuts vila mellan. Antal fel antecknas. Vid färre än 10 fel anses testresultatet vara 
giltigt. Eftersom CWT inte går att upprepa utifrån testets natur då det andra gången 
ger en flackare kurva är reliabiliteten på 0.50-0.85 baserad på användning av ett 
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parallelltest med symboler samt en uppskattning genom regressionsmodell (Smith, 
Nyman & Hentchel, 2007). Sjöberg (1969, 1974, refererat i Macleod 1991) 
ifrågasatte validiteten för det ursprungliga Stroop Color-Word Test, medan andra 
såsom Smith och Nyman (1974, refererat i Macleod 1991), Schubo och Hentschel 
(1977, 1978, refererat i Macleod 1991) argumenterade för en god validitet. I flera 
studier har Strooptest påvisat en god reliabilitet (Macleod 1991). 
  
Frågor efter testningen. För att mäta deltagarnas upplevda ångest och orostankar 
under CWT konstruerades ett formulär, där ångestfylld, spänd och nervös skattas på 
en likertskala mellan 0 (inte alls) och 100 (värsta tänkbara) (se bilaga 3). 
Testpersonen får skatta ja eller nej på upplevda orostankar, om ja så skattas 
orosmängd på en skala mellan 0 (inte alls) och 100 (väldigt mycket). Vidare 
innehåller formuläret frågan om deltagarna gjort Stroop-test innan och i så fall antal 
gånger samt senaste datum. Formuläret är utvecklat efter en studie där man använt 
en visuell analog skala (VAS) för att låta testdeltagarna skatta hur anxious, nervous 
och tense de kände sig under en testuppgift. Den interna konsistensen för denna 
skala var Cronbach’s alfa .93-94 (Stevens, Gerlach, Cludius, Silkens, Craske & 
Hermann, 2011). 
 

Demografiska frågor 

Demografisk information besvarades av testpersonerna i ett försättsblad till ZTPI 
och täckte områdena: kön, ålder, födelseort, civilstånd, eventuella antal barn, 
utbildningsnivå, sysselsättning. I denna studie är kön, ålder, civilstånd, högsta 
avslutade utbildning samt sysselsättning utvalda som demografiska data. 
  

Procedur 

Översättning och “back-translation” 

RSQ översattes från engelska till svenska av ett översättningsföretag med 
professionella översättare. För att försäkra att de svenska översättningarna på RSQ 
och PSWQ överensstämde med originalverisonen på engelska skickades dessa 
formulär till översättningsföretaget för en “back-translation”, det vill säga en 
översättning tillbaka till engelska igen. Därefter granskades denna version med 
originalversionen, och de få påståenden som bedömdes vara felaktigt översatta 
korrigerades i den svenska versionen. 
  

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes på fyra personer med syfte att estimera tiden för 
testningen, träna på rollen som testledare samt diskutera eventuella frågor och 
svagheter kring självskattningsformulären, Stroop-testet och proceduren. 
Testdeltagarna ringdes upp för att boka in en testtid och få 
självskattningsformulären som de skulle ta med ifyllda till testtiden. Testningen tog 
ungefär 30 minuter. Efter pilotstudien ändrades instruktionerna till mötesplatsen 
med deltagarna och RSQ justerades marginellt. Det beslutades att studien skulle 
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använda samma procedur som pilotstudien. 
  

Rekrytering av testpersoner 

Rekrytering av testpersoner skedde via affischering på universitets- och 
sjukhusområdet, stadsbiblioteket (se bilaga 1) samt genom ett event på Facebook 
där testpersoner ombads att ta kontakt via mejl eller telefon. Rekrytering skedde 
även genom muntlig tillfrågan. Samtliga deltagare erbjöds en ersättning på 99 
kronor för sin medverkan i studien. 
  

Testprocedur 

Samtliga deltagare som anmält intresse för studien kontaktades via telefon eller mail 
för bokning av tid för Strooptestning och fick självskattningsformulären 
hemskickade. Deltagarna ombads att fylla i självskattningsformulären i en lugn miljö 
och inte mer än en vecka innan själva testtillfället, samt ta med formulären vid 
testtillfället. Samtliga testningar ägde rum i ett tyst rum på Institutionen för 
psykologi, och tog mellan 20 minuter till 45 minuter. Testningen inleddes med en 
introduktion om studien, därefter administrerades CWT och slutligen fick deltagaren 
fylla i några frågor om hur de kände sig under testningen (se bilaga 3). En manual 
användes för att försäkra att samma procedur följdes av de båda testledarna (se 
bilaga 2). De deltagare som var intresserade av studiens resultat ombads skicka ett 
mejl till testledarna i juni. Vid efterfrågan fick testdeltagarna veta sina tider på CWT, 
då hela testningen var klar. 
  

Databearbetning 

Varje deltagare tilldelades ett nummer, som alla formulär märktes med. Materialet 
matades in i en excelfil av en praktikant på Institutionen för psykologi samt 
kontrollerades genom stickprov. Demografisk data kodades med siffror och svaren 
för varje item på respektive skalor fördes in. Filen importerades till SPSS, där 
variabler såsom totalpoäng för självskattningsformulären räknades ut. För frågor 
efter testning adderades nervös, ångestfylld och spänd ihop till en totalsumma som 
benämndes NÅS.  
 

Det insamlade materialet innehöll fem obesvarade items fördelade på fyra personer; 
item 21 och 47 S-ZTPI , item 4 PSWQ, item 6 och 19 BDI. Dessa saknade värden 
ersattes enligt en vanligt förekommande metod med hjälp av medelvärden för 
samtliga med fullständiga data samt med medelvärden för individen själv. På S-ZTPI 
användes medelvärdet för personens poäng på respektive subskala, som även 
överensstämmer med hela urvalets medelvärde på dessa items. För BDI och PSQW 
användes medelvärdet på respektive item för hela urvalet, detta värde 
överensstämmer även med individens medelvärde samt typvärde på övriga items i 
skalan. På detta sätt kan mer information från materialet utnyttjas och de saknade 
uppgifterna kan ersättas med ett värde som bedöms vara sannolikt för individen 
(Reuterberg, 2001). Två personer exkluderades på grund av den förutbestämda 
cutoffgränsen på antal tidigare gjorda Strooptest, fler än fem gånger. 
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Innan multipla regressionsanalyser genomfördes gjordes logtransformationer på 
BAI och Strooptest, på grund av snedfördelade variabler. Vid logtransformationen av 
BAI ersattes poängen för 6 deltagare som skattat 0 i totalpoäng till 1 poäng. Detta på 
grund av att det inte går att få ett logvärde av noll och att det är nödvändigt att ha 
alla data konstanta innan transformationen görs för att få med samtliga deltagare. 
Field (2013) hänvisar till att ersätta ett nollvärde med ett närmast lämpligt värde. 
 

Etiska överväganden 

För att värna om deltagarnas integritet har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra 
allmänna huvudkrav inom individskyddskravet; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2012). Utifrån det första kravet har deltagarna fått information om syftet med 
studien, om frivillig medverkan samt att de när som helst kunde välja att avbryta sin 
medverkan. Vi har lämnat ut våra kontaktuppgifter utifall att de medverkande i 
efterhand skulle vilka avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet uppfylldes 
genom att deltagarna fick ge skriftligt godkännande till studien och dess villkor. Vi 
har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att all data behandlats anonymt samt att 
resultatet endast analyserats på gruppnivå. På så sätt har enskilda individer inte gått 
att identifiera. Material för datainsamlingen har förvarats på så sätt att ingen 
utomstående har kunnat ta del av dem. Till sist har vi tagit hänsyn till 
nyttjandekravet genom att datainsamlingen endast används för forskningsändamål. 
  

Resultat 

 
Inledningsvis genomfördes deskriptiva analyser för att kartlägga datamaterialet (se 
tabell 3 och 4). Medelvärden för förekomsten av depression och ångestsymptom 
noterades ligga under respektive cutoffgräns, 0-13 p = minimal depression 
respektive 0-9 p = minimal ångest (Beck, Brown & Steer 2006; Beck & Steer, 2009). 
 
Av 65 deltagare svarade 26 personer att de hade gjort ett Strooptest innan medan 39 
personer inte hade det. 14 deltagare rapporterade orostankar under testningen, 
medan 51 deltagare svarade att de inte hade det. 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för de olika självskattningsskalorna. 

 
Variabel Medelvärde Sd 

ZTPI Past-Negative (PN) 2.68 0,63 
ZTPI Past-Positive (PP) 3,62 0,72 
ZTPI Present-Hedonistic (PH) 3,15 0,45 
ZTPI Present-Fatalistic (PF) 2,46 0,47 
ZTPI Future-Negative (FN) 2.83 0,60 
ZTPI Future-Positive (FP) 3,31 0,59 
PSWQ  45.34 11,41 
RSQ 41.88 11,59 
BAI 6.69 6,59 
BDI 7.14 6,36 

 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för Strooptestet samt frågor efter 

testning. Stroopeffekten avser differensen mellan neutral stimuli och första 

inkongruenta stimuli. 
 

Variabel Medelvärde Sd 

Stroopeffekt  27,15 12,96 
Antal fel Stroop 1,25 1,35 
NÅS (Nervös, Ångestfylld, Spänd) 44,62 39,05 
Orosmängd 4,31 11,99 

 

För att besvara våra hypoteser utfördes vidare en korrelationsanalys med Pearsons 
produktmomentkorrelation mellan subskalorna på ZTPI, PSWQ, RSQ, BDI, Stroop, 
Orosmängd samt NÅS. För korrelationer med BAI utfördes Spearman 
korrelationsanalys, på grund av att variabeln hade en sned normalfördelning (Field, 
2013). Resultaten visar signifikanta korrelationer mellan Past-Negative och PSWQ, 
r=.431, p<.01 respektive RSQ=.429, p<.01, BAI, r=.453, p<.01 samt BDI, r=.360, 
p<.01 (se tabell 5). Signifikanta relationer hittades även mellan Present-Fatalistic och 
PSWQ, r=.260, p<.05. Ytterliggare signifikanta relationer hittades mellan Future-
Negative och PSWQ, r=.638 respektive p<.01, RSQ, r=.552, p<.01, BAI, r=.530, p<.01, 
BDI r=.530, p<.01 samt Orosmängd, r=.315, p<.05. 

 

Tabell 5. Signifikanta korrelationer för ZTPI (PN, PF och FN). 

 PSWQ RSQ BAI BDI Orosmängd 

ZTPI PN ,431
**

 ,429
**

 ,453
**

 ,360
**

  
ZTPI PF ,260

*
     

ZTPI FN ,683
**

 ,552
**

 ,514
**

 ,530
**

 ,315
*
 

**p <0.01 (2-tailed) 
* p<0.05 (2-tailed) 

Korrelationer med Pearsons produktmomentkorrelation för PSWQ, RSQ, BDI, 

Stroopeffekt, antal fel Stroop, Orosmängd samt NÅS visade vidare hur RSQ 
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korrelerar signifikant positivt med BDI .554 (p<.01), NÅS .355 (p<.01) samt 

Orosmängd .429 (p<.01). PSWQ har en signifikant positiv korrelation med BDI .618 

(p<.01), NÅS .328 (p<.01), Orosmängd .360 (p<.01) samt RSQ .489 (p<.01). BDI har 

en positiv korrelation med NÅS på .291 (p<.05). Antal fel på Stroop korrelerar 

negativt med NÅS -.260 (p<.05). Orosmängd korrelerar positivt signifikant med 

NÅS .531 (p<.01). På grund av snedfördelad normalkurva jämfördes alla variabler 

och BAI med hjälp av Spearmans korrelationsanalys. BAI korrelerar signifikant med 

RSQ .429 (p<.01), BDI ,534 (p<.01), och PSWQ .719 (p<.01). Inga signifikanta 

korrelationer hittades med Stroopeffekt (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Övriga signifikanta korrelationer. 

 BAI BDI NÅS Orosmängd RSQ 

RSQ ,429
**

 ,554
**

 ,355
**

 ,429
**

  
PSWQ ,719

**
 ,618

**
 ,328

**
 ,360

**
 ,489

**
 

BAI   ,534
**

   ,429
**

 
BDI ,534

**
  ,291

*
   

Antal fel,  Stroop    -,260
*
   

Orosmängd   ,531
**

   

**p <0.01 (2-tailed) 
* p<0.05 (2-tailed) 

Vidare visar Pearsons produktmomentkorrelation att kön korrelerar signifikant 
med PSWQ (r=-.361, p<0.01) samt hur nervösa deltagarna skattade sig under 
testsituationen (r=-.247, p<0.05), män har signifikant mer generell oro samt 
rapporterar mer nervositet i testsituationen än kvinnor. Kön korrelerar även 
negativt med FN (-.262, p<0.05), kvinnor tenderar att skatta sig högre på FN jämfört 
med män. Ålder korrelerar signifikant med hur orolig man skattar sig till under 
testsituationen (.25, p<0.05), ju äldre deltagarna var desto mer oro rapporterade de i 
testsituationen (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Signifikanta korrelationer för kön och ålder. 
 PSWQ Orosmängd FN 

Kön (kvinna 1, man 2) .361** .247* -.262* 
Ålder  .250*  

**p <0.01 (2-tailed) 
* p<0.05 (2-tailed) 

Fyra multipla regressionsanalyser utfördes för att djupare undersöka vilka variabler 

som kan förklara FN, PN, PSWQ samt RSQ (se tabell 8). Variablerna BAI och 

Stroopeffekt logtransformerades innan regressionen för att bli mer normalfördelade 

(Field 2013). Den första analysen utfördes för att utvärdera hur väl oro, ältande, 

ångest, depression och Stroopeffekt förutspår Future-Negative. Den linjära 

kombinationen av oro, ältande, ångest, depression och Stroopeffekt var signifikant 

relaterad till FN, F (5,59) = 14,91, p<0.001. Den multipla korrelationskoefficienten 

var .75, vilket indikerar att ungefär 56 % av FN kan förklaras av den linjära 
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kombinationen av oro, ältande, ångest, depression och Stroopeffekt. Oro visade sig 

signifikant predicera FN (B=.302, p<0.001). Även ältande ger en signifikant 

förklaring, (B=.155, p<0.01). Ångest, depression och Stroopeffekt var ej signifikanta 

i modellen men Stroopeffekt har en tendens till att vara positivt signifikant (se tabell 

8). 

Regressionsanalysen som undersöker hur väl ältande, oro, depression, ångest och 

Stroopeffekt förutspår Past-Negative visade sig vara signifikant, F (5,59) = 4,57, 

p<0.001. Den multipla korrelationskoefficienten var .53, vilket indikerar att ungefär 

28 % av PN kan förklaras av den linjära kombinationen av oro, ältande, depression, 

ångest och Stroopeffekt. Ingen av faktorerna var signifikanta förklaringsfaktorer, 

men ältande har en statistisk tendens att predicera PN (B=0.139, p<0,074 ) (se tabell 

8). 

Regressionsanalysen som undersöker hur väl respektive subskala på ZTPI, 

Stroopeffekt samt depression och ångest förutspår oro (PSWQ) visade sig vara 

signifikant, F (9,55) = 15,578, p<0.001. Den multipla korrelationskoefficienten var 

.85, vilket indikerar att ungefär 72 % av PSWQ kan förklaras av den linjära 

kombinationen av subskalorna på ZTPI, stroopeffekt samt depression och ångest. 

FN visade sig signifikant predicera PSWQ (B=.68, p<0.001 ). Även ångest ger en 

signifikant förklaring, (B=.11.839, p<0.003 ). Depression samt övriga subskalor var 

ej signifikanta i modellen, men BDI har en tendens till att vara positivt signifikant 

och Stroopeffekt till att vara negativt signifikant (se tabell 8). 

Den sista regressionsanalysen undersöker hur väl respektive subskala på ZTPI, 

Stroopeffekt samt depression och ångest förutspår ältande (RSQ). Analysen visade 

sig vara signifikant, F (9,55) = 6,25 p<0.001. Den multipla korrelationskoefficienten 

var .71, vilket indikerar att ungefär 51 % av RSQ kan förklaras av den linjära 

kombinationen av subskalorna på ZTPI, Stroopeffekt samt depression och ångest. 

FN visade sig signifikant predicera RSQ (B=.77, p<0.005 ). Övriga subskalor var ej 

signifikanta i modellen, däremot har BDI en tendens att vara positivt signifikant och 

FP har en tendens att vara negativt signifikant (se tabell 8). 
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Tabell 8. Regressionsanalyser. Beroende variabel i fet stil: FN, PN, PSWQ respektive 

RSQ. Ostandardiserade koofficienter som är signifikanta samt tendens till signifikans i 

kursiv stil. 

 B Sig. F (df) R R² 

FN   14.91 (5,59) .747 .558 
PSWQ .302 *** .000    
RSQ .155** .009    
Stroopeffekt 3,754 .061    
      
PN   4,57 (5,59) .528 .279 
RSQ .139  .074    
      
PSWQ   15.58 (9,55) .847 .718 
BAI 11,839*** .000    
FN .678*** .001    
Stroopeffekt -6.176 .051    
BDI .314 .068    
      
RSQ   6,25 (9,55) .711 .506 
FN .772*** .005    
BDI .416 .073    
FP -.321 .097    

***p <0.001 
**p <0.01 
* p<0.05 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse kring hur sambanden ser ut 
mellan tidsperspektiv, depression och ångest, benägenhet till ältande och oro samt 
förmågan att inhibera utifrån tre hypoteser. Resultaten visade på många 
korrelationer mellan variablerna. Då vi undersökte sambanden djupare genom 
regressionsanalyser där alla variabler beaktas tillsammans renodlades sambanden 
och dessa fokuserar vi på nedan. 
 
Enligt den första hypotesen förväntades ett samband mellan FN, oro och ångest. 
Hypotesen bekräftas i stort av resultaten, som visade att FN till stor del förklaras av 
oro men även ältande samt att oro förklarades mest av ångest och FN. Personer som 
har en stark negativ framtidsorienterad syn oroar sig och ältar mer medan personer 
som har mycket oro också är ångestfyllda och till majoritet har ett negativt 
framtidsperspektiv. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning, och stödjer 
även antaganden av Nolen-Hoeksema et al. (2008) om att oro och framtid har ett 
samband. Forskningen visar att oro och ältande är två separata begrepp som även 
har någonting gemensamt (Nolen-Hoeksema et al., 2008), vilket skulle kunna 
förklara att förutom oro så korrelerar även ältande med FN i vår studie. Vidare har 
det tidigare påvisats att oro har ett unikt samband med både ångest och depression 
(Hong, 2007), vilket våra resultat också tyder på även om ångest var den största 
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förklaringen till oro i vår studie. Åström et al. (2013) har påvisat hur ångest hänger 
ihop med FN och PN, vilket även våra enskilda korrelationer visar men inte 
regressionsmodellen. Trots att resultaten stödjer hypotesen i stort har någon tydlig 
hel länk mellan FN, oro och ångest inte hittats. Med tanke på att studiens urval var ur 
normalpopulationen samt hade ett medelvärde för minimal ångest (6,69 p), skulle 
eventuellt starkare samband med ångest kunna uppnås i en klinisk urvalsgrupp 
med inkluderingskriteriet ångestsyndrom.  
 
Den andra hypotesen var att det finns ett samband mellan PN, ältande och 
depression. Hypotesen fick svagt stöd. För ältande visade sig den bästa prediktionen 
vara Future-Negative, vilket inte var ett förväntat resultat. I en studie av McLaughlin, 
Borkovec & Sibrava (2007) där försöksdeltagarna ombads att oroa sig eller älta 
upprepande gånger konstaterades dock att människor som ältade utvecklade ett 
tänkande över tid som gick från tidigare händelser i det förflutna till att involvera 
tankar om framtid. Våra resultat går i linje med McLaughlin et al. (2007), där ältande 
om en tidigare förlust eller misslyckande även tycks ha en inverkan på framtiden. Ett 
sätt att tolka sambandet mellan ältande och framtiden kan vara hur 
självskattningsformuläret RSQ är uppbyggt. I tidigare forskning kopplas ältande till 
dåtiden det vill säga negativa tankar på det som har varit. Vid granskning av RSQ 
kan vi tycka att påståendena inte endast handlar om dåtiden utan även mycket om 
framtiden, exempelvis “Jag kommer inte att kunna göra mitt jobb om jag inte rycker 
upp mig”. Troligtvis påverkade detta kopplingen mellan ältande och FN till att vara 
mer framtidsinriktat. Samtidigt visade resultaten att ältande har en tendens till att 
förutspå PN, vilket går i linje med förväntat resultat samt tidigare forskning kring att 
personer som ältar har en tendens att negativt fokusera på det förflutna (Nolen-
Hoeksema, 2008). Vidare visade sig depressionssymptom inte vara en signifikant 
prediktor för Past-Negative i modellen. Forskning har tidigare visat att 
depressionssymptom har genererat mer dåtida negativa händelser (Miles et al., 
2004; Eysenck et al., 2006), vilket skiljer sig från vårt resultat. Även om kopplingen 
saknas i regressionsmodellen visar PN och depression dock ett samband via 
Pearsons korrelationer. En anledning till detta kan vara att det är aspekterna av 
ältande i depression som förklarar sambandet mellan PN och depression, med tanke 
på att depression har en statistisk tendens till att predicera ältande och ältande 
tenderar att predicera PN i vårt resultat. Vidare visade Hong (2007) på ett samband 
mellan ältande och depression i enighet med vår hypotes, vilket vår tendens för 
depression som prediktion till ältande stödjer. Med andra ord föreslås depressivitet 
förklara en del av ältande. En annan förklaring kan diskuteras utifrån 
mätinstrumentens utformning. Även om ältande och depression konceptualiseras 
som skilda begrepp skulle tendensen till samband i våra resultat även kunna bero på 
att respektive frågeformulär delvis kan ha påståenden som är överlappande. 
Påståenden i mätinstrumentet för ältande är delvis liknande de depressionssymptom 
som finns i mätinstrumentet för depression, detta kan göra att de visar på ett 
samband som kanske kan förklaras av överlappningen. En annan tänkbar förklaring 
till att vårt resultat kring depression inte helt följer våra hypoteser kan vara att vårt 
urval bestod av normalpopulationen, vilket innebar att medelvärdet på BDI var lågt 
(7,14 p). Då gränsen för mild depression ligger runt 13 poäng kan det vara så att 
vårt urval hade för svaga depressionssymptom för att kunna visa en koppling med 
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PN, kanske finns sambandet bara för personer med egentlig depression. 
 
Enligt den tredje hypotesen förväntades inhibering ha ett samband med oro och 
ältande, personer som har sämre inhiberingsförmåga har högre frekvens av ältande 
alternativt oro. Resultaten visade ingen signifikant korrelation för Stroopeffekt och 
kan inte stödja hypotesen, vilket var oväntat. En förklaring till detta resultat kan vara 
vår urvalsgrupp som inte uppfyllda några kliniska syndrom utan snarare avsaknad 
av depression och ångest. Derakshan & Eysenck (2009) menar att ångest försämrar 
inhiberingsförmågan, kanske var det så att deltagarna inte upplevde tillräckligt hög 
ångestnivå och därmed benägenhet till oro för att inhiberingsförmågan skulle 
påverkas. En annan anledning till att resultaten inte följer vår hypotes kan handla 
om att det är någonting annat än inhibering som påverkar oro och ältande. Price & 
Mohlman (2007) argumenterar med hjälp av ett Strooptest att personer med GAD 
har en intakt inhiberingsförmåga och att det handlar om andra mekanismer än 
inhibering i oro och ältande. En tredje tänkbar förklaring kan vara Strooptestet i sig. 
Trots att testet är välkänt och välanvänt kan det finnas andra nyare test på 
marknaden som kan vara mer känsliga för att mäta inhibering. Vidare upptäcktes i 
regressionsanalysen att Stroopeffekt har en tendens till positiv korrelation med FN 
och tendens till negativ korrelation med oro. Detta är ett svårtolkat resultat då det 
inte är konsekvent. Eftersom oro och FN har ett samband ligger det nära till hands 
att tänka att Stroopeffekten bör ha liknande förklaringsbetydelse för både oro och 
FN, vilket våra resultat inte visar. Istället tyder de på att det kan finnas någonting 
inom FN och oro som har kontrasterande samband med Stroop och inhibering, 
vilket behöver undersökas grundligare. Det bör dock tas i beaktning att dessa 
samband endast har en tendens till signifikans, därför kan dessa resultat bero på en 
slump.  
 
För att kunna undersöka om prestationen på Strooptestet påverkades av orostankar 
och ångest i testsituationen fick deltagarna skatta detta direkt efter testningen. 
Resultaten visar att personer som rapporterade mer oro i testsituationen också 
skattade högre på benägenhet till både oro och ältande samt högt på FN, vilket inte 
är förvånande. De personer som rapporterade sig som mer 
nervösa/ångestfyllda/spända i testsituationen uppgav högre skattningar på 
benägenhet till oro och ältande samt högre depressionssymptom. De uppgav även 
högre orosmängd i testsituationen samt hade färre fel på Strooptestet. Dessa 
efterfrågor bekräftar att deltagarna som skattar sig allmänt oroliga eller ältande även 
känner så i en testsituation. En tänkbar förklaring till varför de 
nervösa/ångestfyllda/spända hade färre fel kan vara att oron bestod av orostankar 
kring prestationen istället för att vara distraherande allmänna tankar. Detta skulle 
kunna ge personen en skärpt uppmärksamhet kring uppgiften ifråga och därför 
resultera i en bättre prestation. Det är dock svårt att säga om oron handlade om 
prestation eller om den var allmän, därför skulle detta kunna kontrolleras striktare i 
vidare studier. 
 
Då vi undersökt köns- och ålderskillnader utifrån en deskriptiv tanke finner vi inte 
många samband. Materialet visade att äldre personer skattar mer oro i 
testsituationen. Vidare rapporterade männen i vår studie mer generell oro samt mer 
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oro i testsituationen än kvinnorna. Kvinnorna hade mer ett negativt 
framtidsperspektiv. Dessa resultat bör tolkas med försiktighet eftersom urvalet till 
största del bestod av kvinnor och därför inte blir helt representativt i 
könsjämförelse.  
 

Brister i studien och vidare forskning 

Försöksdeltagarna i studien var relativt honomgena; majoriteten var kvinnliga 
studenter under 30 år. Vår rekrytering skedde medvetet främst på universitetet på 
grund av antagande att studenter är flexibla tidsmässigt och kunde komma till 
testningen som dessutom hölls på universitetet. Om vår rekrytering skett mer 
utanför universitetet hade vi kanske kunnat få en mer heterogen grupp, vilket hade 
kunnat ge resultaten mer tyngd. 
 
I studien användes självskattningsformulär som både har fördelar och nackdelar då 
de bygger på den subjektiva personens upplevelse. Skattningarna kan ha påverkats 
av deltagarens personlighet, aktuellt mående, i vilken miljö de befann sig i då de 
svarade och hur formulären administrerades. Försöksdeltagarna ombads fylla i 
formulären i en lugn miljö tidigast en vecka innan testning, men av praktiska skäl är 
det inget vi har kunnat kontrollera för. 
 
Eftersom PSWQ och RSQ översattes till svenska och inte heller är utprövade på en 
svensk population går det inte att helt säkert veta om testen har samma validitet 
som de ursprungliga amerikanska versionerna. Dock tror vi att vår svenska version 
och den amerikanska versionen är relativt likvärdiga eftersom vi efter översättning 
även utförde en back-translation. Det som ytterligare styrker vår reliabilitet i 
självskattningsformulären är att vi kontrollerade Cronbachs alfa för RSQ och PSWQ i 
vårt urval som visade sig ligga på 0.91 för både RSQ och PSWQ. Skalan anses därför 
ha en stabil intern konsistens då dess påståenden sannolikt mäter samma sak. 
Vidare hittades ett starkt samband mellan PSWQ och FN i korrelationerna, vilket 
lyfter frågan om begreppen överlappar varandra. En närmare granskning av 
påståendena för PSWQ och FN visar att konstruktionerna inte är så överlappande, 
vilket tyder på att sambandet inte beror på för liknande påståenden. 
 
Då vi valde självskattningsformulär hade vi i åtanke att välja STAI istället för BAI för 
att mäta ångestsymtom. STAI är uppdelad för att kunna särskilja trait och state; 
ångest som ett rätt konstant tillstånd mot ångest man har i stunden, medan BAI mer 
fokuserar på kroppsliga symptom i stunden. Valet föll på BAI, som är väl beprövat 
och använt medan STAI inte ansågs vara stabilt nog för att skilja trait och state åt. 
BAI är även utprövat att fungera tillsammans med BDI, för att kunna skilja ångest 
och depression åt. I framtida studier vore det intressant att inkludera ett 
mätinstrument för ångest som är mer stadigvarande, trait, för att se hur det kan 
påverka sambanden.  
 
I RSQ, som mäter ältande, blir deltagarna instruerade att uppge vad de vanligtvis 
tänker eller gör då det är nedstämda eller deprimerade. Detta tänker vi kan vara 
problematiskt då en person kan ha svårigheter att sätta sig in i en period av 
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nedstämdhet om personen ifråga inte har varit deprimerad någon gång, men även 
om personen just nu inte befinner sig i ett deprimerat tillstånd. Det kan vara svårt 
att föreställa sig och tänka tillbaka till hur man upplevde sin tillvaro för att svara på 
påståendena, kanske blir inte svaren helt representativa. Vidare ansågs påståendena 
i RSQ handla om både dåtid, nutid och framtid, något som inte helt stämmer med 
konceptualiseringen kring ältande (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Det hade varit att 
föredra ett mätinstrument som är mer stabilt kring dåtiden alternativt justera 
konceptualiseringen kring ältande. 
 
Det finns faktorer som kan ha påverkat resultaten till att inte vara helt 
representativa. För att testsituationen skulle bli så lik som möjligt för samtliga 
deltagarna användes en manual. Trots detta kan de två olika testledarna gjort att 
instruktionerna kan ha skiljts åt något. Några deltagare uteslöts på grund av att det 
inte hade svenska som modersmål vilket kom fram i samtal under testningen. Under 
studiens gång upptäckte vi att vi hade tydligare kunnat kontrollera skriftligt även för 
andra faktorer som kan ha påverkat testningen så som exempelvis eventuell 
färgblindhet och dyslexi. Det kan även finnas andra okända variabler som kan ha 
påverkat deltagarnas prestation på Strooptestet och att vi därför inte kunnat mäta 
en ren effekt. Risken finns även att vår förväntande effekt av att oro och ältande 
skulle påverka inhiberingsförmågan försvinner bland andra variabler såsom 
exempelvis motivation eller uttröttning. Vidare har andra studier använt sig av andra 
test än Strooptest för att mäta inhibering (Whitmer & Banich, 2007; Derakshan et 
al., 2009). Vi tänker att det i kommande forskning skulle vara intressant att inkludera 
andra typer av inhiberingstest samt även fokusera på andra komponenter i den 
exekutiva funktionen, exempelvis Shifting, för att vidare undersöka mekanismerna 
kring ältande och oro. Whitmer & Banich (2007) menar att det är viktigt att förstå 
vilka mekanismer som samverkar för personer som ältar för att det kan ge 
vägledning kring exempelvis hur terapier för depressivt ältande personer kan bli 
mer effektiva och fokusera på rätta kognitiva processer, något som vi helt 
instämmer i.  
 
Ytterligare förslag till vidare forskning är att titta på ältande och depression samt oro 
och ångest i longitudinella studier. Med tanke på att vi gjort en mätning endast vid 
ett tillfälle är det svårt att fastställa huruvida exempelvis oro endast är en del i en 
ångestproblematik eller om det är en särskild sårbarhetsfaktor för ångest som 
föregår utvecklandet av ångest. 
 
Generellt för alla tre hypoteser resonerar vi kring hur resultaten skulle kunna se ut 
om vi istället för normalpopulationen hade haft två kliniska grupper med 
diagnostiserad ångest respektive depression. Att ältande och oro generellt gett mer 
utslag i våra resultat tänker vi är ganska rimligt med tanke på att vi undersökt en 
normalpopulation där depression och ångest inte bör finnas i så stor utsträckning. 
Kanske är det lättare att hitta mer självrapporterad oro och ältande jämfört med 
kliniska symptom, eftersom det ligger på en annan allvarlighetsnivå jämfört med 
ångest och depression och därför kan vara lättare att identifiera sig med. Det vore 
intressant att i vidare forskning undersöka sambanden mellan ångest, oro och FN 
respektive depression, ältande och PN i en klinisk population för att se om 
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sambanden kan visa sig starkare där. Mer kunskap generellt om de underliggande 
mekanismerna kring depression och ångest kan göra det lättare att utforma 
verksamma behandlingsmetoder som koncentrerar sig på problematikens centrala 
delar. Om tidsperspektiv visar sig vara en central skiljefaktor mellan depression och 
ångest respektive ältande och oro kan vi tänka oss att en behandling tjänar på att 
aktivt fokusera på personens tidsperspektiv. Personer med ett dominant 
tidsperspektiv skulle kunna vara hjälpta av en behandlingsform som strävar efter ett 
mer balanserat och dynamiskt tidsperspektiv. Exempelvis skulle mindfulness kunna 
hjälpa personer som har svårigheter att vara i nuet till ett mer balanserat 
tidsperspektiv.  
 

Avslutande kommentarer 

Denna studie stödjer Nolen-Hoeksema et al. (2008) och Carelli et al. (2013) 
antagande om att oro och ångest har ett samband med FN, vilket till vår kännedom 
inte är tidigare undersökt. Vidare finns ett stöd till att fortsätta undersöka 
sambanden mellan tidsperspektiv, ältande och depression. Det finns en tendens att 
PN och ältande korrelerar samt tendens att depression och ältande har ett samband. 
Det som dock visade sig predicera ältande allra mest var tidsperspektivet FN. Vi fann 
inget stöd för hypotesen om att inhiberingsförmåga är den underliggande 
psykologiska mekanismen för oro och ältande, vilket behöver utforskas vidare inom 
ramen för exekutiva funktioner. Våra resultat visar i enlighet med majoriteten 
tidigare gjorda studier svårigheten att helt skilja ångest och depression åt, men att 
de ändå har separata komponenter då ångest bäst förklarar oro och att depression 
har en tendens till att förklara ältande. 
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Bilaga 1. Affisch för rekrytering 



  

Bilaga 2. Instruktioner till testledare inför Strooptest. 
 
Innan testningen: 

Har deltagaren fyllt i alla blanketter? (Kontrollera att alla papper är ifyllda).  

Introducera hur testet kommer gå till.  Att deltagandet är frivilligt, kan avbryta när som 

helst. Studien utgör vårt examensarbete på psykologprogrammet och ingår i 

forskningsprojektet ”Time Perspective Project”. De uppgifter som insamlas kommer inte 

att användas för något annat syfte än för forskning. 

1. Du kommer att få göra en kortare kognitiv uppgift. 

2. Den totala tiden för testningen kommer att vara ca en halvtimme. 

Några frågor innan testet sätter igång?  

------------------------------ 

INSTRUKTIONER: 

(Ge testarket till tp med sidan med de färgade X:en uppåt. Följande instruktion ges:) 

Vill du vara snäll och läsa färgen på de här x:en. Läs den ena raden efter den andra så 

fort som möjligt utan att stanna upp. Om du skulle läsa fel, får du rätta dig. Börja läsa 

när jag säger nu.  

(Markera fel som tp gör, scora tid vid varannan rad.) 

Nu ska du läsa den nedersta raden på samma sätt. Du ska alltså inte läsa ordet utan 

benämna den färg som ordet tryckts i. Försök läsa rätt men samtidigt så fort som 

möjligt. 

  - Någonting att fråga om innan vi börjar? Börja nu! 

Huvudtestet: På baksidan av detta blad finns tio sådana rader som du nyss läste. När 

jag vänder bladet vill jag att du omedelbart börjar läsa - från den första raden till och 

med den sista. Du får rätta dig om du läser fel. Men avbryt inte läsningen av något 

annat skäl. - Börja nu! 

Vila i 1 minut. Ta bort arket under vilan! Säg att tp kommer att få läsa dem 4 ggr till. 

--------------------------------- 

Efter testningen:  

- Fyll i frågor efter testningen 

- Finns det några frågor?  

- Fylla i blankett om att få pengarna 

- Tacka för medverkan! 

 

 



 

Bilaga 3. Frågor för deltagarna att besvara efter Strooptestet.  

 



  

Bilaga 4. RSQ 

 



 

Bilaga 5. PSWQ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


